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La situació econòmica de l’Ajuntament

El futur de la gestió del Casal de Joves

Sant Jaume: magre com els darrers anys



Fo
to

 d
e 

fa
m

íli
a:

 P
ep

e 
M

ar
tín

ez
 G

on
zá

le
z,

 la
 s

ev
a 

do
na

, J
oa

na
 M

un
ar

 M
ar

to
re

ll,
 d

e 
ca

n 
S

ar
ro

n,
 i 

el
s 

ni
ns

: R
os

ar
io

, M
ar

ia
 i 

P
as

cu
al

 (1
95

5)
.







	 JULIOL	2007	 <	�	>		 ARRÒS	AMB	SALSETA

ÍNDEX	 PÀG.

EDITORIAL	 	........................................................................................	 3
LOCAL	 	........................................................................................	 4
ENTREVISTA	 	........................................................................................	 26
SALSETA		 	........................................................................................	 28
SANT	JAUME	 	........................................................................................	 30
CULTURA	 	........................................................................................	 36
CINEMA	 	........................................................................................	 42
JOVENT	 	........................................................................................	 43
ESPORTS	 	........................................................................................	 44
OPINIÓ	 	........................................................................................	 49
OCI	 	........................................................................................	 62

Arròs amb Salseta
Director:	Jaume	Pons	Comas
Col·laboradors:	Margalida	Ripoll,	Antoni	Amengual,	Antoni	Pol,	
Joan	Escanelles,	Jordi	Palau-Ribes,	Joan	Perelló,	Catalina	Bibiloni,	
Beatriz	Marín,	Toni	Villalonga,	Joan	Carles	Torrens,	Bartomeu	Albert	
Nadal,	Xisca	Salom,	Ramon	Morote,	Margalida	Llabrés,	Maria	
Antònia	Bibiloni,	Jaume	Canyelles,	Jordi	Mayol,	Margalida	Esteva,	
Bel	Fontanet,	Margalida	Pol,	Maria	Mut,	Guillem	i	Andreu	Moyà.

Fotografia	Portada:	Blokart	a	l’Aeròdrom	de	Binissalem.
Maquetació:	AambS.
Consells	Didàctics:	Joan	Rosselló.
Còmics:	Miquel	Àngel	Moyà.
Gloses:	Jaume	Pol	“Jimmy”.
Informació,	Publicitat	i	Subscripcions:	687	623	957.
Gestió	Administrativa:	Bartomeu	Albert	Nadal	Bestard.
Adreça	Electrònica:	salseta@arrosambsalseta.com
Pàgina	WEB:	www.arrosambsalseta.com	(Sebastià	Nadal).
Filmació	i	Impressió:	Gràfiques	Rubines.	
Distribució:	Biel	Riera.
Depòsit	Legal:	PM.	1519	-	1994
Edita:	Associació	Arròs	amb	Salseta.	Oh Yeah!

Els	escrits	sols	reflecteixen	l’opinió	dels	seus	autors

JAUME	POL	

“Jimmy”
Casal de canvis

S
empre que es produeix un canvi de govern, –aquí i per 
tot arreu– de deu vegades nou això implica canvis a 
moltes entitats o casals municipals d’aquell lloc.

Aquí, potser en serà un exemple el Casal de Joves, 
que després de tot el que ha hagut de passar d’ençà 

de la seva inauguració (octubre de 2002), d’aquí a quatre mesos 
s’acabarà el contracte amb l’empresa que el gestiona. 

Les responsables del Casal han aconseguit, amb molta tasca i 
dedicació, apropar-hi uns quants grups de joves i desenvolupar així 
una programació bastant acceptable.

Està clar que quan s’acaba un contracte s’ha de convocar un nou 
concurs, són les regles i s’han de respectar, i tal vegada qui el 
guanyi serà una empresa totalment diferent de la que fins ara ho 
duia. Potser fins i tot millor. Qui sap.
Però també aquí és on s’ha de veure la intervenció i sensibilitat 
d’una Àrea de Joventut, si és que es vol mantenir aquest grup de 
joves que, en aquests dos darrers anys, s’ha anat formant i ha anat 
fent “poble i jovent” al Casal.
És cert que sempre hi haurà coses millorables, però tot allò 
aprofitable que ja tenguem avançat, millor si no es deixa perdre.

e d i t o r i a l

Un segon Punt Verd?

El	nostre	Ajuntament
una	idea	ha	proposat,
i	entre	tots	han	acordat

treballar	pel	medi	ambient.

Al	polígon	industrial
un	punt	verd	volen	posar,

i	ara	ja	deuen	cercar
on	ubicar	aquest	local.

És	de	gran	necessitat
aquesta	nova	construcció,

per	no	veure	sa	brutor
que	es	veu	a	l’actualitat.

Però	que	estigui	vigilat
el	nou	punt	de	Selecció,
i	qui	en	sigui	encarregat

que	ho	dugui	lo	més	bé	millor.
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SuccessosLA	NOSTRA	
PoblACió	

Naixements
Marc	Coll	Gallegos	(27-06-07)
Margalida	Mir	Vallès	(30-06-07)
Pere	Estarelles	Bibiloni	(07-07-07)
Júlia	Manresa	Ximenis	(10-07-07)
Sílvia	Gelabert	Canals	(13-07-07)

Noces
Antoni	Segura	Planas	i	Laura	
González	Hernández	(30-06-07)
Albert	Luque	Martos	i
Marta	Luna	Beltran	(06-07-07)
Pedro	Ferrer	Toribio	i	
Leidy	Escalante	Cano	(07-07-07)
Manuel	Navarro	García	i
Lorena	Betina	Durruty	(07-07-07)
Mateu	Mulet	Serra	i
Sonia	Reus	Llabrés	(07-07-07)
Albert	Lara	Pérez	i
Beatriu	Ballester	Fernández	
(14-07-07)
Carles	Vidal	Torrens	i
Margalida	Moyà	Oliva	(14-07-07)
Jaume	Moyà	Moyà	i
Margalida	Deyà	Martí	(14-07-07)

Defuncions
Margalida	Morro	Pol	(22-07-07)
Àngel	Fernández	Arrabal	
(08-07-07)

Dades	extretes	del	Registre	
Municipal	de	l’Ajuntament	de	
Binissalem	el	dissabte	dia	28	de	
juliol	de	2007.

jUNy i jUliol
28-06-07.	Furt d’una cartera 
amb documentació i 100 euros	
de	dins	un	cotxe	que	estava	
estacionat	al	carrer	des	Pujol.

06-07-07.	Furt d’una cartera amb 
documentació i 250 euros	de	
dins	un	domicili	del	carrer	Llorenç	
Moyà.	Els	fets	succeïren	devers	
les	19	hores	i	el	propietari	afectat	
pogué	veure	sortir	el	lladre	de	dins	
ca	seva,	des	d’una	finestra,	al	qual	
perseguí	però	no	l’atrapà.
Segons	la	descripció	detallada	es	
tracta	d’un	jove	moreno,	de	mitjana	
estatura	i	de	complexió	normal.

09-07-07.	Furt d’una cartera amb 
documentació i 20 euros	de	dins	
el	local	d’una	associació	ubicada	a	
la	zona	de	Can	Gelabert.

11-07-07.	Detenció d’un home	del	
poble	per	reiteració	de	robatoris	i	
desobediència	a	l’autoritat.

18-07-07.	Disputa entre un 
mestre d’obres i els propietaris	
de	la	casa	en	construcció	a	la	
zona	des	Rasquell.	Segons	pareix,	
el	constructor	es	queixà	de	no	
haver	cobrat	allò	que	s’havia	
acordat	i	decidí	no	continuar	
amb	les	obres,	i	per	tant,	retirar	la	
maquinària.	Suposadament	s’inicià	
una	discusió	i	els	propietaris	
romperen	part	d’aquesta.
Tant	el	constructor	com	els	
propietaris	no	eren	del	poble.

18-07-07.	Furt de 290 euros	
de	dins	un	domicili	del	carrer	
Conquistador.
La	porta	estava	tancada	en	pes	i	el	
lladre	entrà	i	descobrí	200	euros	
dins	un	sobre	i	altres	90	dins	les	
carteres	dels	nins.

19-07-07.	Sustracció	de	les	
persianes	d’alumini	d’una	casa	del	
carrer	Pare	Payeres.

20-07-07.	Agressió a dos joves	
del	poble	al	finalitzar	el	festival	
musical	al	camp	de	futbol.
Segons	pareix,	l’excés	de	consum	
d’alcohol	provocà	la	brega.	Un	
d’ells	resultà	amb	ferides	a	la	cara	
i	a	l’altre	li	hagueren	de	posar	tres	
punts	al	cap.

28-07-07.	Denunciades	tres		altres	
sustraccions de persianes	
d’alumini	a	tres	cases.

08-07-07.	Accident mortal a la 
carretera principal.
Un	cotxe	en	el	que	hi	anaven	
dos	individus	de	nacionalitat	
estrangera	sortí	del	polígon	
industrial	cometent	la	infracció	
d’incorporar-se	al	carril	per	dirigir-
se	cap	a	Inca	–des	d’aquella	
sortida	només	és	permès	girar	cap	
a	Palma–	en	el	mateix	moment	en	
què	una	moto	de	gran	cilindrada,	
conduïda	per	un	jove	ciutadà	
de	30	anys	d’edat,	circulava	per	
aquell	mateix	punt	a	uns	90	km/h	
en	direcció	a	Palma,	produint-se	
un	fortíssim	impacte	que	acabà,	
de	manera	instantània,	amb	la	vida	
del	motorista.
Amb	la	colisió,	el	vehicle	quedà	
girat	damunt davall	i	amb	uns	
impressionants	desperfectes	a	
la	seva	part	posterior-lateral;	la	
motocicleta	quedà	destrossada.
Els	dos	individus	del	cotxe	
resultaren	ferits	lleus.

Davant	l’onada	de	robatoris	que	
s’ha	produït,	la	Policia	Local	
demana	la	col·laboració	dels	
ciutadans	per	facilitar	pistes	sobre	
possibles	sospitosos.
	 Pel	que	fa	als	robatoris	de	
persianes	d’alumini,	sembla	que	
aquestes	s’obren	amb	una	senzilla	
clau	mestre	i	després	es	venen.
El	preu	d’una	persiana	d’alumini	
pot	estar	entre	els	300	i	400	euros.

l o c a l
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NOTA	 INFORMATIVA	 als	 usuaris	 de	 les	
instal·lacions	d’aire	condicionat	o	bomba	
de	 calor	 i	 calefaccions	 de	 baix	 consum	
elèctriques	o	de	gasoil	i	gas.
Segons	 instruccions	 del	 Director	
General	 d’Indústria,	 sobre	 el	 reglament	
de	 seguretat	 que	 estableix	 que	 les	
empreses	 instal·ladores	 autoritzades	
amb	instal·lacions	de	climatització	han	de	
presentar	la	documentació	per	inscriure-
les	davant	la	Direcció	General	d’Indústria:
	 Degut	 a	 que	 el	 titular	 (usuari),	
normalment	 desconeix	 la	 necessitat	
d’inscriure	 les	 instal·lacions	 davant	 la	
Direcció	 General	 d’Indústria	 amb	 els	
riscos	que	això	suposa,	és	a	dir,	realitzada	
per	un	instal·lador	no	qualificat	per	poder	
fer	aquest	tipus	d’instal·lacions,	s’ha	creat	
una	 comunicació	 al	 Titular	 (usuari)	 de	
l’obligació	de	 tramitar	 les	 instal·lacions	a	
dita	entitat,	que	està	en	mà	de	l’instal·lador	
autoritzat	 i	 que	 té	 l’obligació	 d’informar-
vos	 i	 al	 mateix	 temps	 fer-vos	 arribar	 la	
comunicació	i	l’obligació	del	titular	(usuari)	
de	firmar-la	i	de	l’instal·lador	presentar-la	
davant	la	Direcció	General	d’Indústria.
En	cas	de	que	el	 titular	o	 instal·lador	es	
negui,	 pot	 suposar	 l’inici	 d’un	 expedient	
sancionador	 per	 a	 l’instal·lador	 i	
precintament	 de	 la	 instal·lació	 de	
l’usuari	 per	 part	 de	 la	 Direcció	 General	
d’Indústria.

Telèfon	d’informaciò:	971	17	66	09
Direcció	General	d’Indústria

Renous d’obra

Veïnats	del	poble	han	expressat	
les	seves	queixes	per	les	
molèsties	que	provoquen	
els	renous	de	les	empreses	
constructores	de	foravila	que	
treballen	al	poble	els	dies	de	festa	
local.	És	el	cas,	per	exemple,	del	
passat	dimecres	25	de	juliol,	dia	
de	Sant	Jaume.
Alguns	d’aquests	veïnats	ja	ho	
han	fet	saber	a	l’Ajuntament,	i	
respecte	a	alguna	d’aquestes	
obres,	des	del	consistori	se’ls	
digué	que	podien	estar	tranquils,	
que	s’havia	parlat	amb	els	
propietaris	de	l’obra	i	que	el	
dimecres	no	vendrien.	Però	al	final	
vengueren	i	tornaren	a	fer	renou.
Els	veïnats	afirmen	que	per	Sant	
Jaume	no	és	l’única	vegada	que	
han	hagut	de	patir	aquestes	
molèsties,	també	en	altres	dies	
de	festa.	I	després	d’una	nit	de	
ball	i	de	vetlar,	tots	tenim	dret	a	un	
descans,	–afirmen.

l o c a l
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AGÈNCiA D’ASSEGURANCES biNi&SAlEM  
C/	Guillem	Martí	Coll,	7	B	-	(Clot	de’n	Vidal)	Binissalem	-	Telf.	971	511	332	-	Fax	971	886	615	-	HORARI:	11h	a	14h	i	16.30h	a	20h

ASSiSTÈNCiA SANiTÀRiA
No ho dubti, la millor pòlissa de salut del mercat

·	No	té	copagament.	Sense	cost	adicional	per	acte	o	servei	prestat.

·	Quadre	mèdic	concertat	molt	ampli,	amb	els	centres	més	prestigiosos:	

		Clínica	Juaneda,	Palmaplanas,	Clínica	Femenia,	Clínica	Rotger	i	Policlínica	Miramar.

·	Els	nadons	tenen	inclusió	automàtica	sense	carències	el	primer	mes.

·	Assegurances	vitalícies.

·	Autoritzacions	instantànies.

·	Obsequiam	amb	un	DVD,	amb	TDT	integrat,	al	contractar	la	pòlissa.
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Situació econòmica de l’Ajuntament
Les arques municipals compten amb un deute d’uns 2.000.000 d’euros

Amb	un	pressupost	municipal	de	
quasi	7	milions	d’euros,	del	qual	la	
major	part	és	destinat	al	personal	
i	despeses	corrents,	el	nou	
equip	de	govern	conservador	va	
analitzant	com	estan	els	comptes.	

Segons	s’informa	des	de	
l’Àrea	d’Hisenda	i	Pressuposts	
de	l’Ajuntament,	la	situació	
econòmica	de	les	arques	és,	a	
hores	d’ara,	bastant	precària.

El	regidor,	Joan	Carles	Torrens,	
afirma	que	això	ve	provocat	
perquè	les	despeses	són	
bastant	superiors	als	ingressos	
municipals,	la	qual	cosa	limita	
les	inversions	a	fer.	Apuntant	
que	el	deute	municipal	actual	és,	
aproximadament,	d’uns	2	milions	
d’euros	(un	65%	en	funció	dels	
ingressos	ordinaris),	xifra	a	la	
qual	s’hi	han	d’afegir	–segons	diu	
Torrens–	un	total	de	7	préstecs	a	
pagar.
La	Sindicatura	de	Comptes	del	
Govern	de	les	Illes	Balears	i	l’Àrea	
d’Hisenda	del	Consell	de	Mallorca,		
organismes	fiscalitzadors	
dels	comptes	municipals	dels	
ajuntaments,	determinen	que	el	
deute	municipal	de	l’Ajuntament	
de	Binissalem	pot	arribar	fins,	
aproximadament,	els	4	milions	
d’euros	(un	110%).

Torrens	afirma	que	un	dels	
aspectes	problemàtics	amb	què	
s’ha	topat	el	nou	equip	de	govern	
són	els	deutes	que	hi	ha	per	
pagar	a	uns	quants	proveedors	
de	l’Ajuntament,	alguns	dels	quals	
s’acosten	a	les	quantitats	de	
120.000,	100.000	i	60.000	euros.	
I	també	el	fet	que,	des	de	fa	uns	
quants	mesos,	a	algunes	de	les	
concessions	municipals	no	se’ls	
ha	cobrat	l’aportació	econòmica	
que	els	correspon	pagar.

AambS

Què cobren els 
nostres regidors?

· batle	(amb	dedicació	
exclusiva):	36.200	euros	anuals

· Regidors al govern	
(Joan	Carles	Torrens,	Cati	Vallès,	
José	Fernández,	Magdalena	
Moyà	i	Maria	Gomila):	7.100	
euros	anuals	(cada	un)

· Portaveus de cada grup	
(Miquel	Nadal,	Víctor	Martí,	Pep	
Martí	i	Tomeu	Abrines):	4.800	
euros	anuals	(cada	un)

· Regidors a l’oposició	
(Josep	Maria	Pons,	Maria	Ferrer	i	
Polita	Crespí):	2.350	euros	anuals	
(cada	un)

Per	altre	lloc,	cada	partit	amb	
representació	compta	amb	unes	
assignacions	econòmiques	
establertes	en	funció	del	nombre	
de	regidors.	Així,	el	Partit	Popular	
té	una	assignació	de	3.000	
euros;	el	PSOE	de	2.500;	i	UM,	
PSM	i	Esquerra-IB,	de	1.420.

Del sou del batle
Pel	que	respecte	al	sou	del	batle,	
aprovat	en	una	sessió	plenària	
de	juny,	comptà	amb	els	vots	
a	favor	del	PP;	l’abstenció	del	
PSOE	i	PSM,	i	el	vot	en	contra	
d’Esquerra-Independents.
	 El	portaveu	d’aquest	grup,	
Pep	Martí,	proposà	al	batle	–ja	
que	el	PP	diu	que	l’Ajuntament	
compta	amb	dificultats	
econòmiques	per	poder	pagar	
la	nòmina	als	treballadors–	que	
el	seu	sou	fos	de	25.000	euros	
anuals,	i	no	els	36.200	que	s’ha	
posat;	o	sigui,	un	equivalent	a	
14	pagues	de	300.000	pessetes	
mentre	la	situació	financera	vagi	
millorant.

l o c a l
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Assortidor de 
biodiésel
L’Àrea	de	Medi	Ambient	sembla	
que	és	la	que	ha	començat	amb	
més	ganes	aquesta	legislatura.
El	mes	passat	ja	s’anuncià	
l’ampliació	d’horari	del	Punt	Verd,	
la	intenció	de	crear-ne	un	de	nou,	
a	la	zona	del	polígon,	i	ara,	la	
nova	proposta	és	la	d’instal·lar	un	
assortidor	de	Biodiésel.
Tot	i	que	encara	no	s’ha	decidit	
el	lloc	exacte	on	es	duria	a	terme	
la	instal·lació,	pareix	que	l’actual	
Punt	Verd	del	camí	de	s’Aigua,	
podria	ser	un	lloc	indicat.
	 L’execució	d’aquest	projecte	
implicaria	que	l’Ajuntament	
distribuís,	a	cada	domicili	del	
poble,	un	bidó	d’unes	tres	litres	
amb	un	sistema	de	filtratge	on	s’hi	
depositaria	l’oli	vegetal.
Després,	els	bidons	serien	buidats	
al	Punt	Verd,	en	un	altre	recipient	
amb	més	capacitat,	per	ser	
traslladat	a	una	planta	i	realitzar-
se	el	corresponent	tractament,	
refinar-se	i	aconseguir-se	el	
combustible	ecològic	que	seria	
retornat	al	municipi.
Aquest	combustible	no	tendria	
cap	cost	per	als	ciutadans	de	
Binissalem,	llevat	del	combustible	
que	utilitzaria	cadascú,	que	
segons	es	preveu,	és	entre	un	8%	
i	10%	més	econòmic	que	la	resta	i	
el	qual	pot	servir	per	a	tot	tipus	de	
vehicles,	independentment	del	que	
usin	de	manera	convencional.
Tots	els	vehicles	de	l’Ajuntament	
començaran	a	funcionar	amb	
aquest	carburant.
La	proposta	està	bastant	
avançada,	tot	i	que	se	segueixen	
mantenint	reunions	amb	l’empresa	
que	duria	a	terme	la	tasca.
El	batle,	Jeroni	Salom,	diu	que	
no	creu	trobar	dificultats	a	l’hora	
d’arribar	a	un	consens	amb	
l’oposició,	ja	que	es	tracta	d’una	
iniciativa	bona	per	al	bé	del	medi	
ambient.	Però	ja	han	sorgit	les	
primeres	crítiques	dels	partits	
opositors,	com	per	exemple	
el	PSM	i	UM,	que	tot	i	estar-hi	
d’acord,	s’han	queixat	d’haver-
se	hagut	d’enterar	del	projecte	a	
través	de	la	premsa.	A	més,	les	

dues	formacions	nacionalistes	
eren	partidàries	que	l’Ajuntament	
fos	qui	compràs	la	màquina,	
donant	prioritat	als	vehicles	
municipals.

Arbre romput
Per	altre	lloc,	on	també	haurà	de	
posar	cura	l’Àrea	de	Medi	Ambient	
és	en	els	dos	arbres	que	varen	
ser	arrancats,	al	carrer	de	Gaspar	
Vallès	“Es	Torero”.	Una	de	les	
notes	negatives	que	ens	deixà	
el	gamberrisme	d’aquest	passat	
Sant	Jaume.	

Tres mocions del PSM
El	PSM	presentarà	tres	mocions	
en	una	de	les	quals	demana	
que	es	modifiquin	les	Normes	
Subsidiàries	per	evitar	així	la	
construcció	de	camps	de	golf.
Els	nacionalistes	també	
demanaran	que	es	modernitzi	la	
pàgina	WEB	del	municipi,	i	en	
tercer	lloc,	sol·licitaran	una	ajuda	
per	als	col·legis	i	l’Institut,	perquè	
es	posi	en	marxa	la	iniciativa	de	
reutilització	de	llibres	de	text,	
que	ja	es	du	a	terme	a	l’Escola	
Pública.

Vermada 2007

Vermadores i Vermadors
El	dissabte	dia	25	d’agost	es	durà	
a	terme	l’acte	d’elecció	de	les	
Vermadores	i	Vermadors	2007.
Des	d’aquestes	línies	demananm	
la	màxima	participació	tant	als	qui	
vos	correspon,	per	edat,	participar	
com	a	candidats,	com	als	qui	teniu	
dret	a	exercir	el	vostre	vot.

Gloses juvenils
Per	altre	lloc,	nins,	joves	i	adults,	
estau	atents	a	la	publicació	de	
les	bases	del	pròxim	Concurs	de	
Gloses	que	l’associació	“Arròs	
amb	Salseta”	té	previst	organitzar.
Aquesta	serà	l’onzena	edició	
del	concurs	i	hi	ha	interessants	
premis	per	a	tos.

benvinguda a les Festes
Igual	que	es	dugué	a	terme	l’any	
passat,	enguany,	el	divendres	
28	de	setembre,	el	carro	del	Tall	
de	Son	Roig	tornarà	a	sortir	pels	
carrers	del	poble,	convidant	a	
moscatell	a	tothom	que	sigui	per	
enmig	i	donant	la	benvinguda	a	
les	Festes	des	Vermar.
És	previst	que	en	el	recorregut	es	
convidi	a	participar-hi	a	diferents	
grups	de	cultura	popular	del	poble	
com	poden	ser,	entre	d’altres,	el	
Tall	de	Vermadors	o	la	Colla	de	
Xeremiers.	
Com	és	de	suposar,	tots	els	que	
hi	vulguin	venir	ja	es	poden	donar	
per	convidats,	clar.
Ah,	per	cert,	aquí	també	n’hi	haurà	
qualcuna	de	glosa.

AambS

NoU hoRARi 
Al PUNT VERD

· MATiNS, ToT l’ANy
De	9	a	12:30	hores

· CAPVESPRES 
D’ESTiU

De	17	a	20	hores

· CAPVESPRES 
D’hiVERN

De	16	a	19	hores

l o c a l
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El	Casal	de	Joves	podria	viure,	
d’aquí	a	pocs	mesos,	un	nou	
procés	de	canvi.
Després	que	el	nou	equip	de	
govern	es	trobàs	amb	què	a	
l’empresa	encarregada	de	la	
seva	gestió	se	li	hagués	acabat	
el	contracte	i	la	pròrroga	que	li	
havia	estat	concedida,	concertà	
una	reunió	amb	la	cap	de	
l’empresa	OMNIUM,	on	s’acordà	
la	continuïtat	per	un	període	de	
quatre	mesos	més.	
Cal	dir	que,	des	de	Secretaria	
de	l’Ajuntament,	també	s’havia	
informat	d’aquesta	proposta	a	
les	altres	entitats	i	empreses	
que,	fa	dos	anys	quan	es	
convocà	el	concurs,	hi	havien	
estat	interessades	(la	Parròquia,	
empreses	privades...).
El	període	per	gestionar	el	casal	
era	de	4	mesos,	comptant	amb	un	
pressupost	d’11.833,33	euros.
El	comunicat	emès	per	Secretaria	
té	data	de	sortida	del	Registre	
Municipal	el	dia	22	de	juny	de	
2007,	data	a	partir	de	la	qual	
entitats	i	empreses	disposaven	de	
cinc	dies	presentar	la	seva	oferta.

Protestes juvenils?
Prèviament	a	la	firma	del	nou	
contracte,	era	el	divendres	dia	
6	de	juliol	i	–segons	hem	pogut	
saber–	les	gestores	del	Casal	
encara	no	havien	rebut	resposta	
de	l’Ajuntament.	De	manera	que	
pensant	que	no	comptarien	amb	
la	renovació,	decidiren	de	muntar	
una	festa	de	despedida	amb	els	
usuaris	del	Casal.
Alguns	d’aquests	usuaris	però,	
al	saber	la	nova,	es	dirigiren	cap	
a	ca’l	batle	per	parlar	amb	ell,	tot	
i	que	en	aquells	moments	no	es	
trobava	a	ca	seva.
El	primer	edil,	Jeroni	Salom,	
ha	volgut	deixar	ben	clar	que	
l’Ajuntament	està	interessat	en	
què	el	Casal	de	Joves	funcioni,	
respectant,	això	sí,	els	contractes	
establerts.	De	fet,	la	setmana	
següent	a	aquells	fets	es	procedí	
a	l’esmentada	renovació	per	
quatre	mesos	més,	temps	passat	
el	qual	es	convocarà	un	nou	
concurs	per	gestionar	el	Casal.

història del Casal
El	Casal	de	Joves	s’inaugurà	
l’octubre	de	2002	i	després	d’uns	
mesos	de	funcionament,	l’Àrea	
de	Joventut	d’aquell	govern	
municipal,	no	estant	satisfet	amb	
la	gestió	que	s’hi	duia	a	terme,	
decidí	suspendre	el	contracte	al	
dinamitzador	juvenil.	
El	Casal	romangué	tancat	més	
d’un	any,	provocant	les	queixes	
de	més	de	dos	joves	del	poble	i	
exigint	que	es	tornàs	a	obrir.	

Després	de	convocar-se	un	nou	
concurs,	l’empresa	OMNIUM	era	
qui	es	feia	càrrec	de	la	gestió.
En	aquests	dos	anys,	han	estat	
moltes	les	activitats	que	s’han	
anat	programant,	amb	la	intenció	
d’apropar-hi	el	jovent	i	d’anar	
cobrint	les	seves	necessitats	d’oci.
Ara,	sembla	que	l’entrada	del	
2008	podria	suposar	l’inici	d’una	
nova	etapa	al	Casal	de	Joves.

Del Casal de joves
El 2008 podria començar una nova etapa de gestió

“En aquests dos anys, 
han estat moltes les 
activitats que s’han 
programat al Casal”

Ràdio Robines ?

L’emissora	municipal,	Ràdio	
Robines,	és	una	altra	entitat	
municipal	que	també	podria	veure	
modificada	la	seva	gestió	i	activitat.
En	aquests	moments,	l’emissora	
sols	emet	música	les	24	hores	del	
dia.	La	programació	està	aturada	
a	l’espera	que	es	constitueixi,	
oficialment,	la	nova	empresa	
pública	de	serveis	audiovisuals	
“Comunicació	Local	de	Binissalem,	
S.L.”	Cal	recordar	que	el	passat	
mes	de	desembre	l’Ajuntament	
establí	un	acord	de	constitució.
Una	vegada	feta	aquesta	passa,	es	
dotarà	a	l’empresa	d’un	pressupost	
perquè	es	pugui	gestionar	la	ràdio	
i	tot	allò	referent	a	la	comunicació	
dins	el	poble.

L’actual	director	de	Ràdio	Robines,	
Rafel	Ramis,	afirma	que	perquè	
es	pugui	continuar	amb	la	línia	
que	fins	ara	s’havia	seguit,	són	
necessaris	6.000	euros	mensuals,	
gran	part	dels	quals	es	poden	
obtenir	de	la	publicitat.
Ramis	també	recorda	que	del	
material	que	hi	ha	actualment	a	les	
dependències	de	la	ràdio,	un	80%	
és	propietat	seva.

l o c a l



	 JULIOL	2007	<	10	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

Vols vendre, llogar o 
comprar una casa, un pis, 

una finca, una caseta...

Ara a Binissalem

A.P.I. 437 J.Fontanet

Plaça Església, 9 - Tel. 971 51 11 78
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No volen que el rector se’n vagi
“El Consell Parroquial està recollint firmes per presentar-les al Bisbat”

Després	de	fer-se	pública	la	
notícia	que	el	nostre	rector,	
Rafel	Mas,	a	partir	del	mes	
d’octubre	deixaria	la	Parròquia,	
les	reaccions	al	poble	no	s’han	fet	
esperar	gens	ni	mica.
Una	vegada	el	Bisbat	pren	
la	decisió	de	traslladar-lo	de	
parròquia	amb	la	necessitat	
que	es	dediqui	a	la	tasca	de	la	
Pastoral	Juvenil	de	la	Diòcesi	de	
Mallorca,	membres	del	Consell	
Parroquial	de	Santa	Maria	de	
Robines	han	posat	en	marxa	
una	recollida	de	firmes	que	serà	
presentada	a	la	Vicaria	General,	
per	tal	que	el	Bisbat	repensi	la	
seva	decisió.

Segons	s’apunta	des	del	Consell	
Parroquial,	el	fet	que	el	setembre	
passat	haguessin	nomenat	rector	
de	Santa	Maria	de	Robines	a	
Rafel	Mas,	després	de	tres	anys	
d’espera,	això	suposava	l’inici	
d’un	nou	projecte	de	parròquia	
que	es	veia	amb	bons	ulls	i	amb	
molta	d’il·lusió.	Per	tant,	la	notícia	
rebuda,	lògicament	va	causar	molt	
de	disgust.

Des	del	Consell	i	la	Parròquia	
afirmen	no	entendre	aquesta	
postura	del	bisbat,	exposant	els	
següents	motius:

1.	En	els	darrers	20	anys	han	
passat	per	la	parròquia	de	
Binissalem	fins	a	4	rectors	
diferents,	que	podrien	ser	5	si	
aquest	canvi	es	dugués	finalment	
a	terme,	fet	que	ha	contribuït	a	
que	no	es	pogués	consolidar	
un	projecte	clar	de	parròquia	
al	nostre	poble	i,	en	definitiva,	a	
desorientar	la	nostra	comunitat.	A	
Santa	Maria,	Alaró	i	Consell,	
en	els	mateixos	anys	han	tengut	
un	sol	rector	i	encara	es	manté	
al	front	de	les	seves	respectives	
parròquies.

2.	La	bona	tasca	de’n	Rafel	Mas	
durant	els	darrers	quatre	anys	al	
capdavant	de	la	parròquia	ha	
contribuït	en	la	definició	d’un	
model	clar	d’església,	amb	el	
qual	tots	i	totes	ens	hi	sentim	
identificats.

3.	De	la	mateixa	manera	en	Rafel	
s’ha	convertit	amb	un	referent	per	
a	la	gent	del	poble,	ja	sigui	pels	
grups	de	la	comunitat	cristiana	
com	per	associacions	o	persones	
externes	a	la	parròquia.	El	bon	
ambient	viscut	en	aquests	quatre	
anys	a	les	diferents	agrupacions,	
en	bona	part	gràcies	al	bon	afer	
del	nostre	rector,	ha	facilitat	la	
tasca	a	la	parròquia	i	d’alguna	
manera	ha	consolidat	un	projecte.

4.	 Manca	de	comunicació	del	
bisbat	amb	la	nostra	parròquia,	
quan	tractam	un	tema	que	ens	
influeix	de	manera	decisiva.
Per	totes	aquestes	raons,	des	del	
Consell	Parroquial	de	Binissalem	
sol·licitam	a	la	vicaria	general:

1.	Que	ens	informi,	detalladament,	
dels	motius	d’aquest	canvi	tan	
sobtat	al	capdavant	de	la	nostra	
parròquia,	sobretot	quan	no	fa	ni	
un	any	que	varen	nomenar	Rafel	
Mas	com	a	rector.

2.	Que	ens	informi	sobre	el	
projecte	de	pastoral	que	té	la	
Diòcesi,	vists	els	moviments	que	
s’estan	produint	darrerament.	Com	
encaixen	aquests	canvis	amb	el	
projecte	del	bisbat?	I	com	encaixa	
tot	plegat	amb	la	parròquia	de	
Binissalem?
	
3.	Que	reconsideri	la	seva	decisió	
i	que	mantengui	a	Rafel	Mas	
com	a	rector	de	la	Parròquia	de	
Binissalem.

Al tancament d’aquesta edició 
tenim constància que el Consell 
Parroquial ha obtingut contesta del 
Vicari, argumentant que el rector, 
Rafel Mas, no podrà continuar 
a la Parròquia perquè no podria 
combinar les seves dues tasques 
de rector i a la Pastoral Juvenil.

“En els darrers 20 
anys han passat per 
la parròquia fins a 4 

rectors diferents, fet que 
ha contribuït a que no 
es pogués consolidar 

un projecte”

En	Rafel	fa	4	anys	que	és	al	poble.

l o c a l
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Lorenzo Rosselló Bestard

ElEctricista

· Instalaciones Eléctricas
· Subterráneas
· Mantenimiento
· Cambios de Tensión
· Instalaciones domésticas 
· Instalaciones industriales
· Telecomunicaciones

C/Selva, 25 - 07350 Binissalem - Tel. 971 51 13 24
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Alts càrrecs
La	constitució	del	nou	Govern	de	
les	Illes	Balears	i	del	Consell	de	
Mallorca	ha	duit	a	tres	persones	
de	Binissalem	a	ocupar	càrrecs	
de	rellevància	a	aquestes	dues	
institucions.

Per	una	part,	en	
Miquel	Nadal,	
exbatle,	ha	
estat	nomenat	
Director	General	
d’Administracions	
Públiques.

Na	Maria	Gener	
Llopis,	serà		
Directora	General	
d’Administració,	
Ordenació	
i	Inspecció	
Educatives.

I	en	tercer	lloc,	na	
Josefina	Ramis	
Rigo,	que	ha	
estat	nomenada	
Consellera	de	
Joventut	i	Igualtat	
del	Consell.

A	part	d’aquestes	tres	persones,	el	
binissalemer,	Antoni	Pons	Esteva,	
també	va	estar	a	punt	d’integrar-se	
a	l’organigrama	del	Govern	de	les	
Illes	Balears,	després	que	li	hagués	
estat	proposat	assumir	el	càrrec	
de	Director	General	d’Ordenació	
del	Territori,	proposta	de	la	que	
finalment	desistí	per	motius	
professionals.

Donants de Sang
El	diumenge	dia	22	de	juliol,	inclòs	
dins	el	programa	de	les	festes	de	
Sant	Jaume	2007,	la	Germandat	de	
Donants	de	Sang	de	Binissalem	
organitzà	un	acte	d’homenatge	a	
les	persones	que	més	donacions	
de	sang	han	fet	(10,	25,	50	o	més),	
a	les	quals	se’ls	féu	entrega	d’una	
medalla.

Prèviament	a	l’entrega	de	
medalles,	se	celebrà	una	missa	a	
l’església	parroquial	i	tot	seguit,	al	
parc	de	sa	Rectoria,	es	degustà	un	
refrigeri.
A	l’acte,	a	part	d’un	nombrós	
públic,	hi	assistiren	el	president	de	
la	Germandat	de	Donants	de	Sang	
de	Mallorca,	Sr.	Llorenç	Vallori,	i	
les	autoritats	municipals.

PRòxiMES SESSioNS DE 
REColliDA DE SANG:

28, 29 i 30 d’agost
de les 18 a les 21:30h 

Al CENTRE DE SAlUT 
DE biNiSSAlEM

De l’oferta i el gerent
Després	que	el	batle,	Jeroni	Salom	
(PP),	oferís	la	gestió	d’alguna	de	
les	àrees	de	govern	als	partits	
polítics	de	l’oposició,	finalment	cap	
d’aquests	ha	accedit	a	la	proposta.
	 La	intenció	de	Salom	amb	
aquesta	oferta,	era	la	d’arribar	a	
un	màxim	de	consens	possible	per	
tal	de	dur	endavant	els	projectes	
municipals.
Cal	recordar	que	el	Partit	Popular,	
tot	i	estar	al	poder,	no	compta	
amb	majoria	absoluta	i	això	podria	
dificultar	l’aprovació	d’alguns	

d’aquests	projectes	si	no	
aconsegueix	el	suport	d’alguna	de	
les	altres	forces	polítiques.

Mentrestant,	l’equip	de	govern	
continúa	cercant	la	persona	que	
pogués	ocupar	el	càrrec	de	gerent	
a	l’Ajuntament	de	Binissalem,	una	
de	les	primeres	iniciatives	que	
el	PP	vol	posar	en	marxa	quant	
abans	millor.
El	batle	afirma	que	s’han	
mantengut	contactes	amb	algunes	
persones	però	que,	de	moment,	
no	s’ha	arribat	a	cap	acord.

l o c a l
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Tiu	Herrero.	1r	premi Jaume	Reus.	2n	premi Damià	Oliver.	3r	premi

Antoni	Muntaner	(Bunyola) David	Aledo	(Palma) Toni	Villalonga	(Palma)

Toni	Verd	(Palma) Pere	Campaner	(Llubí) Carlos	Cardona	(Lloseta)

Jorge	Montañés	(Porto	Colom) Gaspar	A.	Palou	(Selva) Pere	A.	Bestard	(Moscari)

Marcel	Pich	(Es	Molinar) Jaume	Gordiola	(Palma)

Tot	i	que	l’assistència	de	públic	
no	fou	massiva,	tant	des	de	
l’Escola	de	Música	com	de	
l’associació	“Arròs	amb	Salseta”,	
pel	fet	de	tractar-se	de	la	primera	
edició	del	Certamen,	s’agraeix	
la	presència	de	les	90	persones	
que,	aquella	nit,	es	donaren	
cita	al	pati	del	Casal.	I	qui,	pels	
comentaris	que	es	deixaren	
sentir	durant	el	refresc,	quedaren	
encantats	amb	el	certamen.	Però	
ben	segur	que	no	més	que	els	
mateixos	14	artistes,	qui	lloaren	
la	convocatòria	i	la	manera	com	
tot	havia	anat	desenvolupant-se.
	 Tots	ells	varen	ser	obsequiats	
amb	dues	botelles	de	vi	Dionisos,	
i	amb	un	afinador.	I	a	part	d’això,	
també	els	serà	enviat	un	CD	on	
s’hi	recullen	totes	les	cançons.	
Aquí	s’ha	d’agrair	la	tasca	de	
Jordi	Mayol	i	Rafel	Ramis.

Cantautors de binissalem
Lamentam	que	entre	aquells	
cantautors	no	n’hi	hagués	cap	
de	Binissalem.	I	això	que,	a	
part	de	la	difusió	feta,	des	de	
l’organització	s’havia	parlat	
amb	joves	del	poble	perquè	
s’animassin	a	tocar	una	cançó.
Al	final	però,	uns	per	manca	de	
disponibilitat	i	d’altres	potser	per	
no	comptar	amb	cap	tema	propi,	
no	hi	pogueren	prendre	part.
	 De	cara	a	la	pròxima	edició,	
seguirem	animant	als	joves	
del	poble	perquè	el	Certamen	
de	Cantautors	compti	amb	
representació	binissalemera.

Agraïments
Des	de	l’organització	també	
es	vol	expressar	un	agraïment	
especial	a	totes	les	entitats	i	
comerços	que	col·laboraren,	
començant	per	Musicasa,	
Estudi	Joan	Rosselló,	Viatges	
Massanella,	Foto	Sans,	Pizá,	Vins	
Antoni	Nadal	Ros,	Restaurant	
Can	Arabí,	Restaurant	Cas	Cabrit,	
Pub	Suro,	Pub	P’dal,	Pub	Cuplé,	
Restaurant	Singló,	Crack	Sport,	
Jaume	Instal·lacions,	Papereria	
Espiral,	Restaurant	Robines,	
Informàtica	Xisco,	Govern	Balear	
(Direcció	General	de	Joventut),	
Consell	de	Mallorca	i	Ajuntament.

l o c a l

Celebrat el Certamen de Cantautors
“Fins a 14 joves artistes, de diferents llocs de Mallorca, hi prengueren part”

Un	total	de	14	cantautors	–13	
al·lots	i	una	al·lota–	participaren,	
el	dissabte	dia	14	de	juliol,	en	
el	I	Certamen	de	Cantautors	de	
Guitarra,	celebrat	al	Casal	de	
Cultura	Can	Gelabert.
El	Certamen	consistí	en	un	
concurs	en	què	cada	cantautor	
interpretà	una	cançó	pròpia,	
original	i	inèdita,	en	mallorquí,	
tocada	a	guitarra	–acústica	o	
espanyola–	sense	ser	connectada	
i	sense	acompanyament	de	cap	
altre	músic.
Al	llarg	de	les	actuacions,	un	
jurat	format	pels	professors	de	
guitarra	de	l’Escola	Municipal	de	
Música:	Antònia	Alomar	i	Agustí	
Salom;	el	guitarrista	autodidacta	
de	Binissalem,	Pep	Serra,	i	Joan	
Escanelles,	llicenciat	en	Filosofia	i	
Lletres,	en	Filologia	Catalana	i	en	
Filologia	Clàssica	i	membre	del	
Cor	Cantilena	i	del	Cor	3X4	i	
també	col·laborador	habitual	de	
la	revista,	va	ser	l’encarregat	

d’anar	valorant	aspectes	com	la	
composició,	la	interpretació,	la	
lletra...	per	decidir,	al	final,	qui	
serien	els	tres	guanyadors.	Cal	
recordar	que	hi	havia	establerts	
tres	premis,	de	500,	300	i	200	
euros.

I	la	veritat	és	que	no	ho	tengué	
gens	fàcil	el	jurat,	ja	que	tots	els	
participants	demostraren	un	gran	
nivell.	Tant,	que	després	d’una	
llarga	deliberació,	al	final	es	decidí	
otorgar,	a	part	dels	tres	primers	

premis,	altres	dos	premis	
especials	de	100	euros	cada	un.

Una	vegada	s’aixecava	l’acta,	la	
gran	triomfadora	d’aquella	nit	seria	
l’única	cantautora	participant,	na	
Beatriu	Herrero	Lladó,	de	31	anys	
d’edat	i	resident	al	poble	de	
Campos,	amb	la	cançó	“Amb	
els	meus	peus”.	Qui,	per	cert,	
és	filla	d’una	excel·lent	cantant	
mallorquina	com	és	na	Miquela	
Lladó,	del	grup	Música	Nostra.	
Idò!
El	segon	premi	se	n’anirïa	cap	a	
Alcúdia,	a	mans	de	Jaume	Reus	
Viver,	de	23	anys,	amb	la	cançó	
“Escarabat	Merder”;	i	el	tercer	
recauria	en	la	cançó	“El	Mar”,	del	
cantautor	selvatgí	Damià	Oliver	
López,	també	de	23	anys	d’edat.
Els	dos	premis	especials	varen	ser	
per	al	bunyoler,	Antoni	Muntaner	
Pericàs	(“Xango”)	de	22	anys,	i	
per	a	David	Aledo	Terrassa,	de	30	
anys	d’edat	i	natural	de	Palma.

“La guanyadora, Beatriu 
Herrero Lladó, és filla 

de la coneguda cantant 
del grup Música Nostra, 

Miquela Lladó”

Els	cantautors,	poc	després	de	l’entrega	de	premis.
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Tiu	Herrero.	1r	premi Jaume	Reus.	2n	premi Damià	Oliver.	3r	premi

Antoni	Muntaner	(Bunyola) David	Aledo	(Palma) Toni	Villalonga	(Palma)

Toni	Verd	(Palma) Pere	Campaner	(Llubí) Carlos	Cardona	(Lloseta)

Jorge	Montañés	(Porto	Colom) Gaspar	A.	Palou	(Selva) Pere	A.	Bestard	(Moscari)

Marcel	Pich	(Es	Molinar) Jaume	Gordiola	(Palma)

Tot	i	que	l’assistència	de	públic	
no	fou	massiva,	tant	des	de	
l’Escola	de	Música	com	de	
l’associació	“Arròs	amb	Salseta”,	
pel	fet	de	tractar-se	de	la	primera	
edició	del	Certamen,	s’agraeix	
la	presència	de	les	90	persones	
que,	aquella	nit,	es	donaren	
cita	al	pati	del	Casal.	I	qui,	pels	
comentaris	que	es	deixaren	
sentir	durant	el	refresc,	quedaren	
encantats	amb	el	certamen.	Però	
ben	segur	que	no	més	que	els	
mateixos	14	artistes,	qui	lloaren	
la	convocatòria	i	la	manera	com	
tot	havia	anat	desenvolupant-se.
	 Tots	ells	varen	ser	obsequiats	
amb	dues	botelles	de	vi	Dionisos,	
i	amb	un	afinador.	I	a	part	d’això,	
també	els	serà	enviat	un	CD	on	
s’hi	recullen	totes	les	cançons.	
Aquí	s’ha	d’agrair	la	tasca	de	
Jordi	Mayol	i	Rafel	Ramis.

Cantautors de binissalem
Lamentam	que	entre	aquells	
cantautors	no	n’hi	hagués	cap	
de	Binissalem.	I	això	que,	a	
part	de	la	difusió	feta,	des	de	
l’organització	s’havia	parlat	
amb	joves	del	poble	perquè	
s’animassin	a	tocar	una	cançó.
Al	final	però,	uns	per	manca	de	
disponibilitat	i	d’altres	potser	per	
no	comptar	amb	cap	tema	propi,	
no	hi	pogueren	prendre	part.
	 De	cara	a	la	pròxima	edició,	
seguirem	animant	als	joves	
del	poble	perquè	el	Certamen	
de	Cantautors	compti	amb	
representació	binissalemera.

Agraïments
Des	de	l’organització	també	
es	vol	expressar	un	agraïment	
especial	a	totes	les	entitats	i	
comerços	que	col·laboraren,	
començant	per	Musicasa,	
Estudi	Joan	Rosselló,	Viatges	
Massanella,	Foto	Sans,	Pizá,	Vins	
Antoni	Nadal	Ros,	Restaurant	
Can	Arabí,	Restaurant	Cas	Cabrit,	
Pub	Suro,	Pub	P’dal,	Pub	Cuplé,	
Restaurant	Singló,	Crack	Sport,	
Jaume	Instal·lacions,	Papereria	
Espiral,	Restaurant	Robines,	
Informàtica	Xisco,	Govern	Balear	
(Direcció	General	de	Joventut),	
Consell	de	Mallorca	i	Ajuntament.
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Celebrat el Certamen de Cantautors
“Fins a 14 joves artistes, de diferents llocs de Mallorca, hi prengueren part”

Un	total	de	14	cantautors	–13	
al·lots	i	una	al·lota–	participaren,	
el	dissabte	dia	14	de	juliol,	en	
el	I	Certamen	de	Cantautors	de	
Guitarra,	celebrat	al	Casal	de	
Cultura	Can	Gelabert.
El	Certamen	consistí	en	un	
concurs	en	què	cada	cantautor	
interpretà	una	cançó	pròpia,	
original	i	inèdita,	en	mallorquí,	
tocada	a	guitarra	–acústica	o	
espanyola–	sense	ser	connectada	
i	sense	acompanyament	de	cap	
altre	músic.
Al	llarg	de	les	actuacions,	un	
jurat	format	pels	professors	de	
guitarra	de	l’Escola	Municipal	de	
Música:	Antònia	Alomar	i	Agustí	
Salom;	el	guitarrista	autodidacta	
de	Binissalem,	Pep	Serra,	i	Joan	
Escanelles,	llicenciat	en	Filosofia	i	
Lletres,	en	Filologia	Catalana	i	en	
Filologia	Clàssica	i	membre	del	
Cor	Cantilena	i	del	Cor	3X4	i	
també	col·laborador	habitual	de	
la	revista,	va	ser	l’encarregat	

d’anar	valorant	aspectes	com	la	
composició,	la	interpretació,	la	
lletra...	per	decidir,	al	final,	qui	
serien	els	tres	guanyadors.	Cal	
recordar	que	hi	havia	establerts	
tres	premis,	de	500,	300	i	200	
euros.

I	la	veritat	és	que	no	ho	tengué	
gens	fàcil	el	jurat,	ja	que	tots	els	
participants	demostraren	un	gran	
nivell.	Tant,	que	després	d’una	
llarga	deliberació,	al	final	es	decidí	
otorgar,	a	part	dels	tres	primers	

premis,	altres	dos	premis	
especials	de	100	euros	cada	un.

Una	vegada	s’aixecava	l’acta,	la	
gran	triomfadora	d’aquella	nit	seria	
l’única	cantautora	participant,	na	
Beatriu	Herrero	Lladó,	de	31	anys	
d’edat	i	resident	al	poble	de	
Campos,	amb	la	cançó	“Amb	
els	meus	peus”.	Qui,	per	cert,	
és	filla	d’una	excel·lent	cantant	
mallorquina	com	és	na	Miquela	
Lladó,	del	grup	Música	Nostra.	
Idò!
El	segon	premi	se	n’anirïa	cap	a	
Alcúdia,	a	mans	de	Jaume	Reus	
Viver,	de	23	anys,	amb	la	cançó	
“Escarabat	Merder”;	i	el	tercer	
recauria	en	la	cançó	“El	Mar”,	del	
cantautor	selvatgí	Damià	Oliver	
López,	també	de	23	anys	d’edat.
Els	dos	premis	especials	varen	ser	
per	al	bunyoler,	Antoni	Muntaner	
Pericàs	(“Xango”)	de	22	anys,	i	
per	a	David	Aledo	Terrassa,	de	30	
anys	d’edat	i	natural	de	Palma.

“La guanyadora, Beatriu 
Herrero Lladó, és filla 

de la coneguda cantant 
del grup Música Nostra, 

Miquela Lladó”

Els	cantautors,	poc	després	de	l’entrega	de	premis.
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 C/ Guillerm Martí, 7 Baixos. 07350 Binissalem. Telèfon: 971 88 66 66 - Fax: 971 88 66 63C/ Guillerm Martí, 7 Baixos. 07350 Binissalem. Telèfon: 971 88 66 66 - Fax: 971 88 66 63

Més ofertes d’estiu! 
Tenerife
7	vespres.	Des	de	290	euros

Cantàbria
7	vespres.	Circuit.	Des	de	512	euros

Astúries
7	vespres.	Circuit.	Des	de	492	euros
	

Riviera Maya
7	vespres	(setembre/octubre).	Des	de	690	euros

Punta Cana
7	vespres	(setembre/octubre).	Des	de	590	euros

Tunísia
Circuit	tot	inclòs	(agost).	Des	de	575	euros

Palma-Eivissa-Palma
OFERTA	VAIXELL.	28	euros

Per a més informació passau per l’Agència.
Hi ha moltes més ofertes!
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Mil Gràcies

El passat 21 
de juliol el Tall 
de Vermadors 
va actuar a la 
plaça de Manlleu 
(Barcelona). 
Ho varen fer 

de manera altruïsta després 
que jo instàs a l’ajuntament 
d’aquesta vila catalana a 
aprofitar que participaven al 
Festival Internacional de Música 
de Cantonigròs per organitzar 
aquesta actuació.
 Amb aquestes línies simplement 
vull agraïr a tots els integrants 

del Tall de Vermadors la seva 
predisposició a acceptar el 
convit i felicitar-los per l’excel.
lent actuació que varen oferir a la 
gent de Manlleu. Això ho feren tot 
i estar molt cansats després de 
prendre part en el festival.
Binissalemers i binissalemeres, 
la veritat és que els membres del 
Tall de Vermadors són uns excel.
lents ambaixadors de la cultura 
del nostre poble a l’exterior. Esper 
que tenguin corda per molts anys 
i que continuïn sortint del poble 
per ensenyar que Binissalem és 
un poble potser poc conegut fora 
de Mallorca, però amb un gran 
potencial per situar-se entre els 
que tenen més fama.
Gràcies a tots de tot cor. Per jo va 
ser un orgull sentir cantar i veure 
ballar al Tall de Vermadors davant 
de la gent de Manlleu que, com 
molts catalans, sovint no saben 
que a Mallorca hi tenim qualque 
cosa més que sol i platja.

Nofre Pasqual

El Tall actuà en un 
Festival internacional

Dels	dies	19	al	22	de	juliol,	el	
Tall	de	Vermadors	de	Binissalem	
participà	en	el	25	Festival	
Internacional	de	Música	de	
Cantonigròs.	Un	poblet	d’uns	300	
habitants	ubicat	a	la	comarca	
d’Ossona	(Catalunya),	lloc	on	s’hi	
se	celebra	cada	any	l’event.

En	el	Festival	hi	prengueren	
part	agrupacions	musicals	de	
31	llocs	diferents.	I	de	les	Illes	
Balears,	el	nostre	Tall	–després	
de	ser	acceptada	la	sol·licitud	
de	participació–	en	va	ser	l’únic	
representant.	De	Catalunya	n’hi	
hagué	vuit,	un	d’Euskadi,	un	de	
Navarra	i	la	resta	eren	procedents	
de	Bèlgica,	Bulgària,	Canadà,	
Colòmbia,	Cuba,	Eslovàquia,	EUA,	
Filipines,	Geòrgia,	Ghana,	Grècia,	
Hongria,	índia,	Indonèsia,	Itàlia,	
Letònia,	Lituània,	Nepal,	Noruega,	
Nova	Zelanda,	Polònia,	Puerto	
Rico,	República	Txeca,	Rússia,	
Taiwan,	Ucraïna	i	Veneçuela.

El	Festival	es	dugué	a	terme	per	
modalitats,	segons	es	tractàs	de	
Cors	mixtos	de	fins	a	52	veus,	
Cors	femenins	de	fins	a	36	veus,	
Cors	mixtos	de	Música	Popular	
o	bé	Grups	de	Danses	amb	
un	màxim	de	35	components,	
modalitat	aquesta	darrera,	on	hi	
participava	el	Tall,	i	en	la	qual	hi	
figuraven	altres	14	agrupacions.
Cada	grup	oferí	dues	actuacions	
i,	al	final,	els	representants	

robinencs	aconseguiren	una	
destacada	cinquena	posició.	I	
això,	tenint	en	compte	que	els	
tocà	actuar	els	primers	i	que	el	
nivell	exhibit	per	tots	els	grups	va	
ser	molt	alt.

Actuació a Manlleu
Aprofitant	que	eren	molt	a	prop	
de	Manlleu,	on	s’hi	celebrava	una	
fira	nocturna,	i	gràcies	a	unes	
gestions	fetes	pel	binissalemer	
Nofre	Pasqual,	resident	allà,	el	
dissabte	21	de	juliol	el	Tall	també	
va	ser	convidat	a	actuar-hi.

“Cada grup oferí dues 
actuacions i, al final, els 
nostres representants 

aconseguiren un 
destacat cinquè lloc”

Vestimentes	exòtiques	al	Festival.

l o c a l

Actuació	del	Tall	a	Manlleu.
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Joan Josep Amengual i Reus, 14
Binissalem

telf. 971 51 23 97

· Manicures / Pedicures
· Tractaments facials
· Tractaments corporals
· Aparatologia de darrera generació
· Dermoabrasió
· Fotodepilació
· Depilació elèctrica
· Productes dermocosmètics
· Solàrium
· Maquillatges de festa i núvia
· Micropigmentació
· Xocolateràpia i aromateràpia; etc.

María del Carmen i Verónica
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Tasta l’Escola d’Estiu
Aquest	estiu,170	nins	i	nines	el	
mes	de	Juliol	i	80	nins	i	nines	el	
mes	d’Agost,	han	tastat	o	seguiran	
tastant	l’escola	d’estiu.
L’escola	d’estiu	ha	volgut	donar	
una	càrrega	de	valors	que	van	
més	enllà	de	considerar	el	temps	
lliure	com	un	espai	per	perdre	
el	temps.	És	un	espai	on	l’oci,	el	
gaudir	i	el	temps	lliure	siguin	els	
vertaders	protagonistes.	Totes	les	
activitats	tenen	un	sentit,	a	l’escola	
d’estiu	es	proposa	preparar	als	
nins	per	a	la	cultura	de	l’oci.	
L’objectiu	final	és	la	participació	
de	tots	amb	la	finalitat	de	crear	
cultura	més	que	consumir-la.	En	
el	fons,	el	que	es	pretén	és	formar	
persones	que	visquin,	treballin	i	es	
diverteixin	no	en	solitari,	sinó	en	
solidaritat.

Des	de	l’Escola	d’Estiu	s’agraeix	a	
l’IES	de	Binissalem	el	fet	d’haver-
los	obert	les	portes.	

Des	d’aquestes	línies,	la	petita	
però	gran	família	que	és	l’escola	
d’estiu	desitja	un	bon	estiu	a	tots.

971 87 01 57 – www.fusteriaferra.com

        

l o c a l
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Rebaixes! 
El	dilluns	9	de	juliol	començà	la	temporada	de	
Rebaixes	als	comerços,	que	durarà	fins	el	pròxim	
dissabte	dia	8	de	setembre.
Després	d’una	temporada	d’hivern	qualificada	per	
molts	de	venedors	de	roba	de	les	Illes,	de	no	gaire	
profitosa	–sobretot	pel	temps	que	ha	caracteritzat	
aquest	hivern–	s’espera	que	aquesta	nova	etapa	de	
rebaixes	ajudi	a	millorar	les	vendes.
	 A	Binissalem,	els	nostres	comerços	també	hi	
estan	de	rebaixes,	i	les	diferents	tendes	de	roba	i	
calçat	ja	han	fet	saber	a	la	clientela	els	articles	que	
hi	ha	a bon preu.

Na	Margalida	de	la	tenda	DAUS,	amb	diferents	articles.

A	la	tenda	s’ÒLIBA,	roba	d’infant	amb	un	40%	de	descompte.

El	sabater PAco PoL,	tot	un	artesà	del	calçat.

A	cALÇATS BoNAIRE,	sabates	de	dona	a	bon	preu.A	la	tenda	ToT PUNT,	tot	amb	un	30%	de	descompte.

30%

l o c a l

40%Tel. 971 511 709

Calçats i Complements

Bonaire

· Bolsos
· Sabates
· Perfumeria
· Complements

C/ Bonaire, 32 - Binissalem (al costat de l’òptica)
telf. 871 91 15 88 Ja podeu comanar els vostres vestits de Trepitjador i de Pagès!
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Rebaixes! 
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A	la	tenda	s’ÒLIBA,	roba	d’infant	amb	un	40%	de	descompte.

El	sabater PAco PoL,	tot	un	artesà	del	calçat.
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40%
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Jaume Bestard Pons
Catedràtic Llabrés, 21

07350 Binissalem
Tel. i Fax: 971 512 125

Jaume Bestard Pons
Catedràtic Llabrés, 21

07350 Binissalem
Tel. i Fax: 971 512 125
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Jordi Palau-Ribes
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Marges KiKo “TRoNxo”

Als	14	anys	en	Kiko	de	Can	Tronxo	
no	anava	d’estudis	i	com	que	el	seu	
germà	 tenia	amistat	 amb	en	Pep	
Rotger,	que	havia	de	menester	un	
peó,	va	començar	a	fer	feina	amb	
ell,	on	va	estar	devers	 tres	anys.	
Als	 17	 va	 pasar	 a	 treballar	 amb	
el	mestre	marger,	Andreu	Foguer,	
amb	qui	hi	va	estar	un	any	més.	I	
als	18	anys	se’n	va	anar	a	la	“mili”.	
Mentres	tant,	els	horabaixes	i	dies	
lliures	 feia	 qualque	 feina	 amb	 el	
seu	oncle,	en	Pepín	Tronxet.	Dels	

19	 als	 27	 anys	 es	 posà	 pel	 seu	
propi	compte	amb	el	constructor	
d’Alaró,	Ramon	Campins,	i	a	partir	
d’aquí	 sortiren	 moltes	 feines,	
de	 la	 que	 destaca	 una	 casa	 de	
s’Olivaret,	a	Alaró,	que	li	va	quedar	
molt	 bé.	 Això	 també	 va	 fer	 que	
la	 constructora,	 Hijos	 de	 Pedro	
Jiménez,	d’Alaró,	es	fixés	amb	ell	i	
el	contractàs.
Actualment	 té	 dos	 peons	 i	 un	
oficial.	 Es	queixa	que	hi	 ha	gent	
que	treballa	a	qualsevol	preu	i	ens	
comenta	 que	 si	 qualque	 dia	 es	
trobàs	estret,	abans	se	n’anirïa	a	
fer	“bordillos”	a	una	pedrera	que	
tirar	els	preus	en	terra.

De Sa indioteria i Son Ferriol

N’Antonio	Lancharro	Llamas	i	na	Francisca	Mesquida	
Ordinas	es	varen	conèixer	l’any	1998	preparant	les	
oposicions	al	Cos	de	la	Policia	Nacional	i	al	final	cap	
dels	dos	hi	va	entrar.	Però	d’aquesta	trobada	va	sortir	
na	Xisca,	la	seva	primera	filla	que	actualment	té	2	anys	
i	que	acaba	de	finalitzar	el	darrer	curs	de	l’Escoleta	
Binipetit.	
Ella	ja	va	nèixer	a	Binissalem	i	l’any	vinent	anirà	a	
l’Escola	Pública	de	Robines.	Esperen	un	altre	bebé	per	
al	gener	del	2008.	Ara	en	Toni	té	33	anys	i	fa	feina	a	
Cemex	i	na	Francisca	en	té	31	i	treballa	a	Son	Llàtzer.	
N’Antoni	abans	vivia	a	Sa	Indioteria	i	na	Francisca	a	
Son	Ferriol.	Es	varen	casar	a	Ciutat	i	varen	decidir	
anar	a	viure	de	lloguer	a	Consell,	on	hi	varen	estar	dos	
anys,	fins	que	l’any	2001	es	traslladaren	a	Binissalem.
	 A	en	Toni	li	encanta	anar	a	córrer	pels	camins	de	
Ca	n’Arabí.	Cada	dia	fa	una	horeta,	aproximadament,	
uns	10	km.	També	li	agrada	molt	llegir	llibres	de	
ciència	i	d’història.	A	les	dues	Xisques	–mare	i	filla–	
els	hi	agrada	molt	anar	a	nedar	a	la	piscina	municipal	
de	Lloseta.	De	totes	formes,	tots	dos	m’indiquen	que	la	
seva	actual	prioritat	és	na	Xisqueta,	que	els	lleva	gran	
part	del	temps	lliure	de	què	abans	disposaven.
	 De	Binissalem	els	hi	agraden	molt	els	serveis	que	
hi	ha;	la	seva	tranquilitat;	el	fet	que	les	Festes	des	
Vermar	les	faci	la	gent	del	poble;	i	el	nostre	casc	
històric.	En	l’aspecte	negatiu	hi	posen	la	molt	poca	
consciència	que	hi	ha	pels	voltants	de	la	seva	zona	
amb	la	recollida	sel·lectiva	de	fems.	Ens	manifesten	
que	hi	ha	finques	on	cada	dia	ho	deixen	tot	mesclat,	i	
que	fa	molt	d’oi	passar	amb	els	nins	caminant	per	les	
voreres	–fet	que	confirma	qui	subscriu	aquest	article.
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ES	LLOGUEN	PLACES	DE	PÀRKING	al	C/Guillem	Martí	
Coll,	cantó	amb	C/Anselm	Turmeda.	Porta	automàtica.	
Despeses	de	comunitat	incloses.	Preu:	35	euros.	Demanar	
per	Jordi	al	telèfon:	661	84	12	33.

Es	cerca	al·lota	per	a	neteja	de	local	comercial	i	per	
a	neteja	de	casa	particular.	654	44	99	85

Venc	barca	Zodiac	semi-rígida	de	3	metres.	Motor	
de	quatre	cavalls	i	remolc	matriculat	amb	llums.	Preu	
1.500	euros.	Telèfon:	971	51	11	69

Es	lloga	PÀRKING	al	carrer	Germanies.	Bastant	ampli	
(hi	caben	cotxe	i	moto),	porta	automàtica.	Preu	40	
euros	(despeses	de	comunitat	incloses).	652	658	656

Es	lloguen	PÀRKINGS,	per	a	cotxe,	al	carrer	Guillem	
Terrassa.	Preu:	40	euros.	Telèfons:	696	930	527	
971	88	61	82

Venc	estanteries	de	vidre,	d’alumini	i	de	fusta,	en	bon	
estat,	per	a	utilitzar	en	un	comerç.	Preu	a	convenir.	
Telèfon:	666	573	656

Es	LLOGA	APARCAMENT	al	carrer	Germanies,	s/n	
(antic	xalet	de	can	Morey).	620	554	776

com pra -vende s

Ofertes!

TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament	 	 	 971 88 65 58

Mancomunitat des Raiguer	 971 87 04 09

Policia Local	 	 	 971 51 11 26

Bombers	 	 	 085 / 971 21 98 35

Emergències	 	 	 112

Centre de Salut		 	 971 51 10 04

Urgències	 	 971 88 62 44 - 062

Farmàcia (plaça de l’església)	 971 87 00 30

Farmàcia (carrer des Reg)	 971 88 65 14	

Correus		 	 	 971 51 10 51

Can Gelabert	 	 	 971 88 65 31

Biblioteca Municipal	 	 971 87 04 86

Camp Municipal d’Esports	 971 87 01 27

Es	fan	classes	de	repàs	per	a	alumnes	de	Primària	i	
Secundària.	Especialitat	en	Matemàtiques.	
Telèfon:	971	51	17	50.	Demanar	per	Andreu	Bibiloni.

Dona	mallorquina	s’ofereix	per	a	tasques	de	neteja	i	
de	cuina,	amb	referències	i	experiència.	606	928	922

Es	cerca	persona	per	dur	a	terme	tasques	de	la	llar.	
Horari:	de	dilluns	a	divendres,	de	9	a	13h.	
Sou:	400	euros.	Telèfon	de	contacte:	629	915	950

Home	mallorquí	s’ofereix	per	a	manteniment	
de	jardins,	piscines	i	finques,	amb	referències	i	
experiència.	606	928	922
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Cuinat de patates amb peix

iV Mostra del Vi Casolà

Amb	gran	assistència	de	vinaters	i	de	públic	va	
celebrar-se,	el	dimecres	18	de	juliol,	la	IV	Mostra	
del	Vi	Casolà	al	pati	des	celler	de	Can	Gelabert.
	 Organitzada	per	la	Confraria	dels	Enofles	de	la	
Parra,	en	total	varen	ser	22	els	aficionats	al	món	
del	vi	que	comptaren	amb	un	punt	a	la	mostra	i	
donaren	a	tastar	els	seus	vins.
Així,	es	pogueren	degustar	vins	–negres,	blancs	
i	rosats–	elaborats	al	Coll	de’n	Rebassa,	Alaró,	
Pollença,	Biniali,	Alcúdia,	Santa	Margalida,	Búger,	
Colònia	de	Sant	Pere,	Biniagual,	Binissalem,	i	fins	i	
tot,	de	Sant	Josep	d’Eivissa	i	de	Formentera.

Els	vinaters	de	Binissalem	elaboradors	del	vi	“A	Ull”.

ingredients (per	a	4	persones)
800	grs.	de	patates
500	grs.	de	salmó	tallat	en	daus
1/2	ceba,	2	tomàtigues,	1	pebre	verd,	1	pebre	vermell
1	pastanaga,	1	litre	de	brou	de	peix,	1	copa	de	xerès
1	fulla	de	llorer,	1	cullaradeta	de	julivert	picat
oli,	pebre	bort,	sal	i	julivert	per	decorar

Preparació
Pelar	i	picar,	finament,	la	ceba	i	les	tomàtigues.	Tallar	
a	bocinets	els	pebres	(apartant	les	llavors).	Pelar	i	
tallar	la	pastanaga.
Dins	una	cacerola,	encalentir	l’oli	i	posar	dins	aigua,	
a	foc	suau:	la	ceba,	els	pebres,	les	tomàtigues	i	la	
pastanaga.
Quan	tot	sigui	cuit,	afegir	les	patates,	fregir-les	uns	
minuts	i	posar-hi	la	copa	de	xerès	i	el	brou	de	peix	i	
deixar	que	tot	cogui	durant	25	minuts.
A	continuació	netejar	el	salmó,	tallar-lo	en	daus,	
aixugar-lo	amb	un	pedàs	i	posar-lo	dins	la	cacerola	
quan	les	patates	siguin	cuites;	afegir-hi	un	poc	de	
sal,	escampar-hi	el	julivert	picat	i	deixar-ho	coure	un	
parell	de	minuts	més.
Serviu	el	plat	decorat	amb	unes	fulles	de	julivert.

l o c a l
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El Triangle jove és una 
experiència associativa entre 
el Cjib, el Consell de la 
joventut del País Valencià i 
Consell Nacional de joventut 
de Catalunya que va camí dels 
seus 8 anys de vida. En que 
consisteix? Com establiu les 
relacions?
Aquesta	experiència	associativa	
ha	servit	per	compartir,	
durant	aquests	anys	de	vida,	
experiències	per	tal	de	millorar	
la	qualitat	de	l’associacionisme	
i	potenciar	la	participació	social	

de	la	joventut	mitjançant	tota	una	
sèrie	de	trobades	i	altres	accions	
acordades	pels	tres	Consells.

Cada	any	se	celebra	a	una	de	les	
comunitats,	de	forma	rotatòria,	una	
trobada,	entre	entitats	i	joves	de	
tot	el	territori	de	parla	catalana	on	
es	debaten	i	treuen	conclusions	
sobre	diferents	temàtiques	
que	afecten	a	la	joventut	i,	
especialment,	a	la	joventut	
associada	així	per	exemple	s’han	
fet	monogràfics	sobre	educació,	
tercer	sector,	participació,	

resolució	de	conflictes.
	 Alhora,	també	hem	editat	
conjuntament	dues	guies	sobre	
creació	de	Consells	Locals	
i	de	Dinamització	de	Joves	i	
associacions	a	nivell	més	local	
que	han	servit	molt	tant	a	entitats	
com	a	ajuntaments.	En	aquesta	
mateixa	direcció,	fa	3	anys	que	
celebram	una	altra	trobada	entre	
Consells	Locals	de	Joventut	i	
altres	formes	de	participació	a	
nivell	municipal	tres	consells	de	
joventut.

Enguany s’ha celebrat el 
centenari del 1r Congrés de 
Cultura Catalana i vint anys del 
2n Congrés i de l’aprovació 
de la llei de Normalització 
lingüística. De quina forma 
el Cjib s’ha implicat en la 
seva commemoració i en la 
promoció de la llengua i cultura 
catalanes?
Des	del	CJIB	sempre	hem	tengut	
molt	clar	el	nostre	posicionament	
en	defensa	de	la	llengua	i	
cultura	catalana,	pròpia	de	les	
Illes	Balears.	Com	no	podia	ser	
d’altra	forma,	el	CJIB	també	
ha	volgut	posar	el	seu	granet	
d’arena	per	commemorar	
aquests	esdeveniments	i	s’ha	
fet	de	diverses	formes.	Per	una	
banda,	s’ha	col·laborat	amb	
l’Obra	Cultural	Balear	en	preparar	
una	exposició	del	Centenari	
que	es	va	exposant	a	diferents	
municipis	de	les	Illes.	Per	altra	
banda,	en	l’organització	del	
Congrés	esmentat,	hi	tendrà	un	
pes	important	l’àrea	de	llengua	
i	cultura,	on	les	polítiques	de	
defensa	de	la	llengua	catalana	
des	de	l’àmbit	juvenil	partiran	del	
treball	d’aquests	cent	anys	des	
del	primer	Congrés	de	Cultura	
Catalana.

Entrevista conjunta de l’associació 
de Premsa Forana de Mallorca

	 	 	 afel	Sedano	Porcel

“President del Consell de la Joventut de les Illes Balears”

Nascut	a	Palma	el	1980,	és	
diplomat	en	Magisteri	d’Educació	
Física.	Posseeix	una	àmplia	
experiència	asociativa	i	de	
participació	en	moviments	socials	
(GOB,	Joves	de	Mallorca	per	la	
Llengua,	BEI-CEPC,	Moviment	
Escolta	i	diverses	plataformes).	És	
membre	de	la	Comissió	Permanent	
del	Consell	de	la	Joventut	de	les	
Illes	Balears	des	del	2002,	que	
presideix	des	de	l’abril	de	2006.

El Consell de joventut és una 
institució encara desconeguda 
pels joves de les illes balears. 
Quins objectius teniu marcats 
per donar-vos a conèixer?
Tot	i	els	més	de	20	anys	de	vida	
del	CJIB,	és	cert	que	no	és	prou	
conegut	per	la	ciutadania,	però,	
tot	i	que	el	CJIB	té	un	component	
molt	alt	de	voluntariat,	també	són	
necessaris	recursos	econòmics	
per	poder	dur	a	terme	aquesta	
tasca.	Uns	recursos	que	sempre	
han	estat	insuficients	i	que,	
malgrat	que	el	CJIB	és	una	
plataforma	d’entitats	creada	per	
Llei	per	promoure	la	participació	
del	jovent	en	el	desenvolupament	
econòmic,	cultural	i	social	de	la	
nostra	societat,	pareix	que	les	
institucions	no	han	tingut	gaire	
interès	en	potenciar	i	donar	a	
conèixer.

Tot	i	això	un	dels	principals	
objectius	de	l’actual	comissió	
permanent	és	seguir	el	procés	
de	vertebració	territorial	iniciat	
fa	4	anys	i	crear	els	enllaços	
necessaris	i	adequats	amb	les	
entitats	i	associacions	que,	per	
manca	de	coneixement	de	qui	
som	o	de	que	feim,	no	han	arribat	
a	acostar-se	al	CJIB	sobre	tot	
a	la	Part	Forana	de	Mallorca	i	a	
Menorca	i	les	Pitiüses,	així	per	
exemple,	la	Vice-presidència	

actual	l’ocupa	una	al·lota	de	
Formentera,	amb	la	qual	cosa	
ja	queda	clar	la	importància	
que	donam	al	fet	interinsular.	El	
CJIB	ha	estat	massa	temps	un	
organisme	de	Mallorca	o,	fins	i	
tot,	de	Palma,	i	pràcticament	les	
reivindicacions	que	duia	a	terme	
es	centraven	a	l’illa	major.	

Per a una persona que no 
conegui la realitat del Consell 
de joventut, ens podries 
explicar quins avantatges té per 
a una entitat formar-ne part?	
La	integració	d’una	entitat	al	CJIB	
suposa	apostar	per	un	model	
de	participació	més	sòlid,	que	
es	caracteritza	per	la	diversitat,	
pluralitat	i	coordinació	associativa,	
i	que	a	més	podrà	beneficiar-se	
d’espais	de	formació	i	espais	de	
trobada	i	assessorament.	Jo	diria	
que	és	una	escola	de	participació	
democràtica.	Però	no	només	té	
avantatges	per	a	les	entitats	que	
en	formen	part	sinó	per	a	les	
entitats	juvenils	en	general;	per	
exemple,	l’Ajuntament	de	Palma	fa	

un	any	va	estar	a	punt	de	tancar	
la	seu	d’una	associació	perquè	
no	tenia	llicència	d’activitats,	i	
gràcies	a	la	mediació	del	CJIB	
aquesta	entitat	segueix	treballant	i	
desenvolupant	els	seus	projectes	
a	la	seva	seu.	Fins	fa	un	any,	
si	hi	havia	un	romanent	a	la	
convocatòria	de	subvencions	per	
entitats	juvenils,	aquest	romanent	
es	tornava	a	Hisenda.	Gràcies	a	
la	proposta	del	CJIB	actualment	
aquest	romanent	es	redistribueix	
entre	els	projectes	susceptibles	de	
ser	subvencionats.	Al	final,	la	feina	
que	es	fa	al	CJIB	és	beneficiosa	
per	a	tot	el	jovent,	sigui	associat	o	
no,	sigui	membre	o	no,	però	el	fet	
de	que	la	gent	hi	formi	part,	ens	
legitima	més,	si	escau,	la	nostra	
feina.

“La integració d’una 
entitat al CJIB suposa 

apostar per un model de 
participació més sòlid”
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ja	queda	clar	la	importància	
que	donam	al	fet	interinsular.	El	
CJIB	ha	estat	massa	temps	un	
organisme	de	Mallorca	o,	fins	i	
tot,	de	Palma,	i	pràcticament	les	
reivindicacions	que	duia	a	terme	
es	centraven	a	l’illa	major.	

Per a una persona que no 
conegui la realitat del Consell 
de joventut, ens podries 
explicar quins avantatges té per 
a una entitat formar-ne part?	
La	integració	d’una	entitat	al	CJIB	
suposa	apostar	per	un	model	
de	participació	més	sòlid,	que	
es	caracteritza	per	la	diversitat,	
pluralitat	i	coordinació	associativa,	
i	que	a	més	podrà	beneficiar-se	
d’espais	de	formació	i	espais	de	
trobada	i	assessorament.	Jo	diria	
que	és	una	escola	de	participació	
democràtica.	Però	no	només	té	
avantatges	per	a	les	entitats	que	
en	formen	part	sinó	per	a	les	
entitats	juvenils	en	general;	per	
exemple,	l’Ajuntament	de	Palma	fa	

un	any	va	estar	a	punt	de	tancar	
la	seu	d’una	associació	perquè	
no	tenia	llicència	d’activitats,	i	
gràcies	a	la	mediació	del	CJIB	
aquesta	entitat	segueix	treballant	i	
desenvolupant	els	seus	projectes	
a	la	seva	seu.	Fins	fa	un	any,	
si	hi	havia	un	romanent	a	la	
convocatòria	de	subvencions	per	
entitats	juvenils,	aquest	romanent	
es	tornava	a	Hisenda.	Gràcies	a	
la	proposta	del	CJIB	actualment	
aquest	romanent	es	redistribueix	
entre	els	projectes	susceptibles	de	
ser	subvencionats.	Al	final,	la	feina	
que	es	fa	al	CJIB	és	beneficiosa	
per	a	tot	el	jovent,	sigui	associat	o	
no,	sigui	membre	o	no,	però	el	fet	
de	que	la	gent	hi	formi	part,	ens	
legitima	més,	si	escau,	la	nostra	
feina.

“La integració d’una 
entitat al CJIB suposa 

apostar per un model de 
participació més sòlid”
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lES NoCES DEl SEGlE!	

D’aquest	que	fa	només	uns	anys	
hem	començat	i	de	gran	part	del	
que	deixàrem	enrere.
Així	es	podrien	descriure	les	
noces	que	es	varen	celebrar	a	la	
nostra	Parròquia,	el	divendres	7	
de	juliol,	entre	el	conegut	futbolista	
Albert	Luque	Martos,	de	29	anys	
d’edat	–exjugador	del	Mallorca,	
del	Deportivo	i	ara	a	les	files	del	
NewCastle	anglès–	i	la	exmodel	
binissalemera,	Marta	Luna	Beltran,	
qui	feia	pocs	dies,	el	divendres	29	
de	juny,	acabava	de	complir	els	
30.

Després de festejar nou anys	i	
seguint	la	tradició	de	casar-se	al	
poble	d’on	és	originària	la	núvia,	
enmig	d’una	expectació	quasi	mai	
vista	(o	almanco	que	es	recordi),	
els	voltants	de	la	Parròquia	Nostra	
Senyora	de	Robines	eren	ocupats	
per	centenars	de	persones,	de	
totes	les	edats,	que	no	es	volien	
perdre	veure	arribar	els	nuvïis	
colcant	en	una	elegant	galera.

Una	vegada	els	protagonistes	
entraren	a	l’església,	on	per	cert,	
no	hi	cabia	una	ànima	més,	(i	
això	que	sempre	hem	brevejat	de	
lo	gran	que	és)	la	cerimònia	va	
transcórrer	amb	normalitat	però	
amb	l’atenta	mirada	de	centenars	
de	persones,	periodistes	i	
ulls	fotogràfics	que	cercaven	
immortalitzar	qualsevol	moment	

o	imatge	per	poc	que	cridàs	
l’atenció.	
El	futbolista	no	parà	de	firmar	
autògrafs	entre	els	nombrosos	
nins	que	també	hi	eren	presents.
Una	vegada	casats,	a	defora	
els	esperava	la	tradicional	pluja	
d’arròs	però	també	l’actuació	del	
grup	“Aires	del	Sur”,	regal	de	la	
germana	de	na	Marta,	na	Sandra.

s a l s e t a 	 e n 	 r o s a

Les noces

Marta, molt emocionada a l’arribada a l’Església.

Se n’anaren colcant en galera.La núvia, amb la seva germana Sandra.

Acompanyada pel seu pare, Nicolàs.

Una multitud de gent volgué veure els nuvis de prop.

El banquet
Després	de	Binissalem,	el	pròxim	
escenari	era	la	possessió	de	
Coma Sema,	a	Orient,	on	uns	200	
convidats,	entre	els	quals	hi	havia	
alguns	jugadors	amics	de	Luque	
com	Maldonado,	Paunovic	o	
l’entrenador	del	PSV,	Tonny	Bruins	
Slot	assistien	al	banquet,	que	
s’allargaria	fins	a	les	7h	del	matí.

...i de la lluna de Mel?
Un	tant	especial	va	ser	el	viatge	
de	nuvis,	ja	que	el	celebraren	
abans	de	casar-se,	viatjant	durant	
tres	setmanes	a	Turquia,	degut	a	
que	el	futbolista	acabà	els	seus	
compromisos	esportius	el	mes	
de	maig.	El	dilluns	dia	9	de	juliol	
Albert	Luque	ja	tornava	a	entrenar.

...i del NewCastle?
Aquest	mes	d’agost	Luque	haurà	
complit	2	anys	a	les	files	del	
Newcastle,	en	el	primer	dels	quals	
jugà	poc	a	causa	d’una	lesió	i	
també	perquè	l’entrenador	que	
havia	recomanat	el	seu	fitxatge	
va	acabar	sient	destituït	i	no	
semblava	entrar	en	els	plans	del	
nou	que	acabava	d’entrar.
Per	aquesta	pròxima	temporada,		
ara	a	les	ordres	d’un	altre	míster,	
sembla	que	sí	torna	a	comptar	
per	formar	part	de	l’esquema	de	
l’equip,	on	de	moment,	està	jugant	
d’extrem	esquerre.
Tres	anys	més	de	contracte	el	
lliguen	al	club	anglès.

s a l s e t a 	 e n 	 r o s a
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Obert de dimarts a diumenge 
(dilluns tancat, excepte festius)
Horari: de 11 a 15h i de 19 a 23:30h

C/ Joan Josep Amengual i Reus, 43 A

Tel. 971 512 248

Feim menús
i també menjar 
per a endur-se

· Fins a 40 varietats de Pizzas
· Més de 20 receptes de pasta

	 JULIOL	2007	<	�0	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

+ QUE joCS
El	dissabte	dia	21	de	juliol	se	
celebrà,	a	la	piscina	municipal	
de	ca	n’Arabí,	la	tercera	edició	
del	concurs	+ QUE joCS, que	
organitzen	els	Joves	des	Trui	i	
que	va	ser	tot	un	èxit,	tant	en	
organització	i	localització	de	les	
proves,	com	en	participació.

En	principi	era	previst	que	hi	
participassin	un	total	de	10	grups	
per	a	un	total	de	10	proves	que	hi	
havia	programades,	però	al	final	n’hi	
participaren	11,	degut	a	un	error	
d’inscripció	dels	grups.	
Així	i	tot,	això	no	va	suposar	cap	
handicap	per	als	organitzadors	ni	
per	als	participants,	ja	que,	segons	
aquests	mateixos,	els	va	agradar	
molt	i	s’ho	passaren	d’allò	més	bé.	
Enguany	es	donà	l’al·licient	que	
la	gran	majoria	de	proves	del	
+	QUE	JOCS	eren	aquàtiques,	
circumstància	que	ajudà	a	que	
fossin	molt	divertides.

La	classificació	final	del	concurs	
quedà	de	la	següent	manera:
1r	classificat:	grup	de	Jaume	Negro
2n	classificat:	grup	de	Jaume	Rosselló
3r	Classificat:	grup	de	Jaume	Ripoll

Com	a	novetat	d’enguany,	cal	
recordar	que	els	integrants	dels	
tres	grups	guanyadors	seran	els	
membres	que	representaran	a	
Binissalem	en	el	concurs	Mallorca	
Prix	2008.

Del viatge a Roma
Per	altre	lloc,	el	vespre	del	mateix	
dissabte	21,	durant	la	Festa	Romana	
que	se	celebrà	a	la	plaça	de	
l’Església,	tengué	lloc	el	sorteig	
del	VIATGE	A	ROMA	PER	A	DUES	
PERSONES,	premi	que	va	recaure	
en	el	número	0321,	que	havia	estat	
adquirit	per	n’Isaac	Rodríguez.

Tot i això!...
Tot	i	que	hi	ha	hagut	un	canvi	
de	govern;	tot	i	que	aquest	nou	
govern	municipal	ha	tengut	poc	
temps	per	dissenyar	unes	grans	
festes;	tot	i	que	s’han	introduït	
actes	nous;	tot	i	que	el	pressupost	
és	limitat;	tot	i	això...	A	les	nostres	
festes	patronals	els	segueix	faltant	
un	“PLAT	FORT”.
	 Es	podran	organitzar	actes	
infantils,	juvenils,	per	adults	o	per	
a	gent	major,	però	el	que	pot	fer	
diferents,	destacades	i	de	renom	
a	les	festes	de	Sant	Jaume	de	
Binissalem	és	aquest	–per	dir-ho	
de	qualque	manera–	“plat	fort”.
	 Serà	el	concert	d’un	bon	grup,	
un	acte,	una	idea,	una	proposta	
cent	per	cent	novedosa...	No	ho	
sé.	Però	el	que	sembla	quedar	
clar,	edició	rera	edició,	és	que	
mentres	no	sorgeixi	aquesta	idea	
tendrem	unes	festes	magres	i	
senzilles,	com	els	darrers	anys.

J.Pons

S a n t 	 J a u m e 	 2 0 0 7
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Divendres	20.	Festa	de	l’Escuma.

Divendres	20.	verbena	amb	Arpellots	i	Wonderbrass.

Divendres	20.	Festa	de	Música	Electrònica	al	camp	de	
futbol	organitzada	per	Sebas	Ramis.

Dissabte	21,	capvespre.	Tornen	els	JOCS	JUGATS	PER	GENT	GRAN	(majors	de	30	anys).

Diumenge	22.	El	Màgic	Cloquell,	de	Muro,	molt	bo. Diumenge	22.	Concert	de	Música	Moderna	de	l’EMMB.

S a n t 	 J a u m e 	 2 0 0 7



	 JULIOL	2007	<	�2	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

A	prova	de	Bomba!	Mem	qui	aguantava	durant	4	minuts...	pudooor!

+	que	Jocs
Dissabte	dia	21,	a	la	piscina

Diana	Aquàtica.

Palo	ensabonat...	i	tan	ensabonat!

Que	m’hi	duis	colcant?

Patinades	de	campionat!
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3r	classificats	en	el	concurs	+	QUE	JOCS. 1r	classificats	en	el	concurs	+	QUE	JOCS.

Els	Gladiadors	aportaren	seguretat	a	
la	festa	(la	Guàrdia	Civil	de	Roma).

El	César	ordenà	servir	
beure	a	tothom.

Coronats	i	elegits	pels	mateixos	Déus	de	l’Olimp.

Besades	en	una	nit	romana.L’any	passat	la	plaça	va	estar	molt	més	animada.

Festa	Romana
El	dissabte	21	de	juliol,	a	la	plaça	

S a n t 	 J a u m e 	 2 0 0 7



	 JULIOL	2007	<	��	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

La	verbena	del	dimarts	24	no	va	omplir	la	plaça. Primera	carrera	de	joies	dels	gegants.	Guanyà	n’Aina.

Concurs	de	Play	Station,	una	novetat. Gimcana	Teatral,	una	altra	novetat.

Joies	per	a	adults. Joies	per	a	al·lots.

Fa	uns	10	anys	que	la	nombrosa	família	de	Can	Tomàtiga	celebra	el	dia	de	Sant	Jaume	amb	un	dinar	a	Sa	Vinya.

Sant	Jaumes	en	família

S a n t 	 J a u m e 	 2 0 0 7



Sant jaume 2007

Com	 a	 regidora	 de	 festes	 de	
l’Ajuntament,	 en	 primer	 lloc	 vull	
agraïr,	 moltíssim,	 a	 totes	 les	
associacions	 i	 particulars	 que	 han	
col·laborat	 en	 aquestes	 festes	 de	
Sant	 Jaume	 2007,	 la	 seva	 tasca	 i	
dedicació.	 Gràcies	 al	 seu	 esforç	

i	 implicació	 pens	 que	 hem	 pogut	 disfrutar	 d’unes	
festes	patronals	molt	dignes.
Pel	que	fa	a	la	programació	dels	diferents	actes	i	als	
actes	en	si,	en	primer	lloc	vull	comentar	que	alguns	
dels	 canvis	 introduïts	 han	 afavorit	 la	 participació.	
Així	 per	exemple,	 haver	avançat	d’hora	 la	 festa	de	
l’escuma	pens	que	ha	estat	una	bona	opció,	tant	per	
a	la	gran	quantitat	de	nins	i	nines	que	hi	participen	
com	per	als	mateixos	pares	d’aquests	nins	i	nines.
	 I	parlant	de	nins	i	nines,	el	que	sí	hem	procurat	
que	hi	hagués	en	aquestes	festes	patronals	són	actes	
infantils.	 Actes	 com	 l’actuació	 del	 Màgic	 Cloquell,	
el	 qual	 va	 tenir	 una	 molt	 bona	 acollida;	 l’actuació	
musical	dels	Cucavela,	la	primera	edició	del	Concurs	
de	Play	Station,	on	hi	hagué	una	més	que	destacada	
participació	 de	 nins	 i	 joves	 de	 diferents	 edats.	 La	
Gimcana	Teatral,	on	també	hi	va	haver	una	excel·lent	
participació,	etc.
	 Però	també	hi	ha	hagut	actes	per	als	adults,	com	
els	Jocs	Jugats	per	Gent	Gran	(majors	de	30	anys)	on	
hi	ha	hagut	una	bona	participació;	el	Cafè-Concert,	
la	Nit	d’Humor,	etc.
	 Ara	bé,	també	hi	ha	coses	que	s’han	de	millorar,	
com	per	exemple,	que	la	festa	dels	“Joves	des	Trui“	
no	 coincideixi	 amb	 les	 festes	 de	 Sa	 Pobla.	 O	 la	
revetla	per	als	majors,	en	la	qual	el	darrer	grup	actuà	
pràcticament	tot	sol.
	 De	cara	a	l’any	que	ve,	intentarem	organitzar	unes	
festes	millors,	implicant	a	més	gent	i	associacions	i	
en	les	quals	tothom	hi	trobi	el	seu	espai	i	les	pugui	
disfrutar.

Cati Vallès Comas, regidora de festes

Cati Vallès

Haver	tengut	l’honor	durant	12	anys	
d’assumir	 la	 responsabilitat	 de	 la	
Regidoria	 de	 Festes,	 a	 més	 d’una	
experiència	 inoblidable,	 pens	 em	
dóna	una	certa	credibilitat	 a	 l’hora	
de	 valorar	 les	passades	Festes	de	
Sant	 Jaume,	 cosa	 que	 faré	 amb	
molt	bona	disposició.			
He	rebut	durant	anys	les	crítiques	de	

l’oposició	sobre	les	festes	de	Sant	Jaume,	i	malgrat	
això	vull	 ser	congrüent	amb	el	que	deia	 i	pensava	
abans	 i	 el	 que	 diré	 ara.	 Mantenc	 la	 convicció	 que	
no	 es	 pot	 somiar	 ni	 pretendre	 reeditar	 l’esplendor	
que	 tengueren	 les	 festes	als	anys	70.	Això	és	així,	
tant	 pels	 costs	 actuals	 de	 les	 atraccions,	 com	per	
l’evolució	de	la	societat.	(les	noves	formes	de	passar	
les	 vacances,	 viatges,	 segones	 residències	 a	 la	
costa	o	a	 fora	vila,	etc.	Sense	oblidar	 tampoc,	que	
el	dia	de	Sant	Jaume	és	laborable	per	a	molts	dels	
nostres	 veïnats.)	 Així	 i	 tot,	 les	 festes	patronals	 han	
de	ser	dignes	i	s’han	de	programar	amb	imaginació,	
coneixent	 l’actualitat	 del	 mercat	 de	 l’espectacle	 i	
escollint,	d’acord	amb	les	possibilitats,	el	millor	que	
hi	ha.	S’hi	ha	de	dedicar	molt	de	temps	i	feina	i	s’ha	
de	 tenir	 molta	 cura	 dels	 petits	 detalls.	 M’hagués	
agradat	 poder	 ajudar	 i	 col·laborar	 amb	 els	 nous	
responsables	municipals,	suggerint	idees	i	informant	
de	les	coses	que	hi	havia	pensades	o	aparaulades.	
No	 va	 ser	 així	 i	 ho	 lament,	 sabien	que	estava	a	 la	
seva	disposició.				
	És	prou	coneguda	la	col·laboració	dels	Binissalemers	
i	de	les	Associacions	a	totes	les	festes	i	activitats	del	
poble.	Sempre	he	fomentat	aquesta	bona	disposició	
i	 he	 intentat	 estar	 al	 seu	 costat.	 No	 és	 suficient	
demanar	 i	 obtenir	 la	 implicació	 dels	 veïnats,	 s’ha	
d’estar	amb	ells,	abans	i	durant	tot	el	devenir	de	les	
festes,	 per	 qüestió	 de	 tarannà,	 però	 sobretot	 per	
elementals	 raons	 de	 coordinació,	 infraestructura	 i	
ajuda	 dels	 serveis	 municipals.	 La	 meva	 impressió	
és	 que	 enguany	 no	 ha	 estat	 així,	 he	 sabut	 de	
moltes	queixes	per	manca	d’un	punt	de	 referència	
i	 connexió	 amb	 l’Ajuntament	 i	 tampoc	 he	 vist	 que	
es	tengués	esment	a	les	petites	coses	que	fan	que	
unes	festes	siguin	més	dignes	i	agradables.	En	són	
sols	un	exemple	de	manca	de	cura,	de	coordinació,	
recolzament	i	presència	a	l’hora	de	la	preparació:	la	
festa	romana	i	el	sopar,	la	gimcama	teatral,	la	brutícia	
dels	 gorrions,	 les	 dues	 activitats	 de	 “+que	 jocs”,	
una	 destinada	 a	 joves	 i	 l’altra	 per	 a	 més	 majors,	
programades	unilateralment	pel	mateix	dia,		en	hores	
semblants	 i	en	 les	que,	 tant	a	una	com	a	 l’altra,	hi	
podien	participar	persones	de	la	mateixa	edat.	

En	 resum,	 pens	 que	 s’ha	 de	 donar	 un	 marge	 de	
confiança	 al	 nou	 equip,	 però	 intueixo	 que	 les	
qüestions	de	fons,	com	la	manca	de	diàleg,	actuar	
com	si	 les	coses	es	 fessin	soles	 i	 la	poca	o	nul·la	
implicació	dels	 regidors,	 serà	malauradament	 	una	
constant	del	Govern	del	Partit	Popular.

Joan Amengual
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c u l t u r a

Estiu a la 
fresca
Els	concerts	
d’estiu,	al	pati,	
en	dijous,	no	en	
duc	el	compte	de	
les	temporades,	
apugen	la	
qualificació	i	la	

clientela.	Sóc	mancat	de	recursos	
per	a	descriure	en	breu	extensió	el	
vari	i	atractiu	de	tots	els	números,	
sia	el	jazz,	barreig	de	música	
religiosa	i	popular,	divers	en	
estils,	amb	llibertat	d’improvisació	
i	DÚNiA hEDREVillE	de	
capdavantera;	sia	el	tango,	amb	
instruments	alemanys,	lletra	
espanyola	i	dinàmica	argentina,	
amb	bANDoNEóN DE bUENoS 
AiRES com	a	grup	selecte.

Un	segon	grup	de	jazz,	amb	
contingut	de	sentiments	i	de	
ritmes	congriat	a	Cuba,	responia	
a	la	veu	dominant	i	commovedora	
de	Guillermo	Cabrera,	al	cap	de	
MAlloRCA SoUND MAChiNE.

Culminava	l’oferta	una	actuació	
celebradíssima	de	NoU 
RoMANCER,	amb	Lluís	Monte,	
Pere	Rado,	Tolo	Font,	Jaume	
Bueno,	Biel	Jordà,	i	15	temes	del	
territori	nadiu,	coneguts	i	amb	
freqüència	participats	del	públic.	
Les	forquilles	d’assistència	han	
oscil·lat	dintre	les	amplituds	de	70	
a	120	persones.

Taller de processos 
tradicionals
La	primera	sala	florentina	acull	els	
resultats	del	taller	de	fotografia	
que,	a	expenses	del	casal,	va	tenir	
lloc	el	maig	del	2007.	
Els	fruits	de	l’aprenentatge	
corresponen	a	la	cianotípia,	la	
tècnica	precursora,	introduïda	
al	1842	pel	químic	anglès	John	
Herschel.	La	fotògrafa	Anna	
Atkins,	en	1843,	aplicaria	els	
coneixements	per	a	il·lustrar-ne	el	
primer	llibre.	
L’alumnat	del	taller	participa	a	
l’exposició	amb	21	fotografies.

Col·lectiva de gravat 
contemporani
Amb	una	denominació	d’aparença	
humil,	el	centre	ha	seleccionat	
obra	significativa	d’autors	
celebèrrims,	de	categoria	
mundial,	cadascun	o	cadascuna.	
Fixem-nos-hi,	per	satisfacció:	
ALBERT,	RAFA	FORTEZA,	
HORACIO	SAPERE,	ALALEH	
ALAMIR,	JOAQUIM	CHANCHO,	
FRANCISCO	TROPA,	VÍCTOR	
MIRA	i	ALBERT	RALF	PENCK.	En	
tenim	onze,	en	conjunt,	de	plomes	
de	cap	d’ala,	reunides	fins	a	últims	
d’agost	per	a	solvència	del	casal.

J. Escanelles

c u l t u r ac u l t u r a

El	son	cubà	de	Mallorca	Sound	Machine	agradà	molt	al	públic	assistent.
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La cançó de Tipsy Jones

Com plou tota la tarda,
el meu amor!

A les forques d’enlaire
pengen el sol.

Sant Patopí remuga
kyrieleisons.

Arcàngels i dimonis
portaran dol.

El cos branda a la corda,
tendra Joana,

avui, enllà dels núvols,
senyora jana.

En un mànec d’escombra
emprèn el vol.

Vailet, remou les brases,
aviva el foc.

Que ja ningú no surti
ni entri tampoc.

Ep, els bergants, silenci
a baix, al pont!

Tipsy Jones convida
a vi i cançó.

“–Oé, hoe, hoe, hoi!
Tinc bigotis i nàpia,

posat mansoi
i un lloro de Jamaica
que és molt bon noi.

Sap dir cent mil blasfèmies
en portugués

i amb el bec et pessiga
per menys de res.

Salvador Espriu

c u l t u r a

Presentació del llibre 
La Guerra de la piscina
La	presentació	s’esdevenia	el	27	
de	juliol,	al	pati	de	Can	Gelabert,	
amb	un	share	màxim	de	cinquanta-
quatre	persones.	L’acte	en	si	feia	
renàixer	la	fe	en	el	poble,	gràcies	
a	comprovar	l’existència	d’aquest	
grup	de	foners	indomables,	
atrinxerats	en	la	defensa	del	
territori,	de	la	llengua,	de	la	
cultura	de	Mallorca.	Parlaren,	a	
més	dels	autors	i	jo	mateix,	Pep	
Martí,	–supervivent,	amb	dues	
costelles	rompudes,	dels	fets	
del	13	d’agost	de	l’any	passat–	i	
Bartomeu	Abrines,	que	destacà	
la	contribució	del	pròfug	Jaume	
Matas	en	la	despersonalització	
de	la	nostra	terra.	Jaume	Sastre	
va	tenir	l’elegància	d’homenatjar	
Binissalem,	com	a	poble	de	la	
pedra,	i	Llorenç	Moyà	com	a	
paladí	en	la	defensa	del	patrimoni	
robinenc.	L’acte	havia	estat	
organitzat	per	Gadma.

Antoni Pol Marcús

“la Stravaganza” a 
Can Sabater
Entre	la	llarguíssima	història	
d’esperes	i	enyorances,	hi	ha	
inserits	episodis	excepcionals,	
únics,	sia	per	la	raritat	d’existència	
o	per	l’essencial	excelsitud.
	 Permeteu-me	un	comentari	
curt	de	la	disjuntiva,	des	del	terme	
“extravagància”.	
“Vagari”	és	bàsicament	moure’s	
d’aquí	i	d’allà	a	la	ventura.	I	
“extravagari”?	Sortir	del	trajecte	
habitual	sense	rumb.	Això	implica	
la	possibilitat,	si	més	no,	de	
retrobar	el	camí	que	es	va	perdre.		
Sens	dubte,	la	Casa	Museu	Llorenç	
Villalonga	s’ha	reformat	amb	gust,	
amb	sacrifici	i	amb	adequació	al	
rendiment.	No	hi	falta	un	amén	
que	no	siguin	les	activitats,	la	viva	
presència	de	cada	jorn.	
A	manca	d’informació,	resulta	
coherent,	conclusiu,	que	la	
“vagatio”	o	existència	errabunda	es	
resolgui	dins	la	normalitat.
Si	el	centre	funciona,	ara	com	
ara,	de	restaurant	sense	menú,	
va	oferir,	tanmateix,	de	rebosteria	
llepadora,	un	sol	conjunt	de	
melindros	ensucrats	i	amb	
cirereta,	sobrebò:	si	us	ve	de	
gust,	Johann	Strauss	júnior,	Josef	
Strauss,	Aldemaro	Romero	i	Astor	
Piazzolla.	Tot	era	servit	per	LA	
STRAVAGANZA,	una	formació	
novíssima	(2007),	orquestra	de	
cambra,	amb	predomini	d’intèrprets	
joves,	estudiants	de	corda.	La	
nit	del	13	de	juliol,	és	digna	
d’assenyalar	amb	pedra	blanca.

Joan Escanelles
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Novetats a la BiBlioteca

llibres infantils
El món que ens agradaria.	
Autora:	Anna	Bastida
Sol, jugues?	Autora:	Anna	Mansó
El sombrero del mago.	
Autor:	Tove	Jansson
Bona tarda, doctor.	
Autora:	Anne-Sophie	Baumann
Qui és la Núria?	
Autor:	Florence	Cadier
En Tito malabarista.	
Autor:	Guido	van	Genechten
En Tito domador.	
Autor:	Guido	van	Genechten
En Tito Mag.	
Autor:	Guido	van	Genechten

llibres juvenils
La clau d’aigua.	
Autor:	Pere	Tobaruela
Demà encara volaran les oronetes.	
Autor:	Joan	Roca
Sexy.	Autor:	Joyce	Carol	Oates

Novel·les
Tot pelant la ceba.	
Autor:	Günter	Grass
La amante en guerra.	
Autora:	Maruja	Torres
Hoy, Júpiter.	Autor:	Luís	Landero
Colors de mar.	
Autora:	Maria	Antònia	Oliver
El séptimo velo.	
Autor:	de	Juan	Manuel	de	Prada
Sense	títol.	Autor:	Andrea	
Camilleri
La geografia de les veus.	
Autor:	David	Nel.lo
El quinto en discordia.	
Autor:	Robertson	Davies
El corazón helado.	
Autora:	Almudena	Grandes
Quan comença tot.	
Autor:	Pere	Pons

DVD’s
Entre el amor y el juego
Hasta que la ley nos separe
El gran golpe
Una relación peligrosa
Nunca juegues con extraños

llibres de Coneixement
Larousse del Bricolaje

Historia general de la fotografia
El cine
Sombras de ciudad. Arte y 
transformación urbana en Nueva 
York, 1970-1990
Diccionario de historia y política 
del mundo contemporáneo
Manual de Psicología comunitaria
La conquesta de Mallorca

T’AGRADARiA llEGiR 
AQUEST llibRE?

Si	t’agrada	llegir	i	vols	compartir	
amb	un	grup	de	lectors	el	plaer	
de	la	lectura,	des	de	la	biblioteca	
t’oferim	la	possibilitat	de	participar	
en	el	Tast	de	Llibres	(Tertúlies	
Literàries),	activitat	on	un	grup	de	
lectors	es	reuneix,	periòdicament,	
per	comentar	el	mateix	llibre.
La	propera	tertúlia	és	dia	13	de	
setembre,	a	les	20.00h.	Passa	
per	la	biblioteca	a	recollir	el	teu	
exemplar.

£

HORARI	DEL	MES	D’AGOST	DE	
LA	BIBLIOTECA	MUNICIPAL
Els	matins,	de	dilluns	a	divendres,	
de	10.00	a	14.00h.

c u l t u r a

Galeria EVENTo
Evento	sí	que	no	ha	perdut	
pistonada,	amb	la	garantia,	ja	
no	de	l’emparament	públic,	amb	
luxosos	mitjans	invertits,	sinó	
fruit	de	la	dedicació	responsable	
i	creativa	de	Francesc	Canals	
i	Santiago	Manresa	(vull	
assenyalar	els	capdavanters	
de	l’equip,	sense	exclusions).	
El	13	de	juliol,	inauguraven	la	
col·lectiva	“PINTOR	MALLORQUÍ	
+	EXPERIÈNCIA	EXTERIOR	
=	EXPRESSIÓ	PLÀSTICA”,	
contraoferta	i	alhora	prospectiva,	
ja	que	reexposen	quadres	del	
seu	fons	artístic,	que	són,	a	la	
vegada,	anunci	previ	d’un	bis	
immediat	amb	els	mateixos	
autors,	que	a	passos	ferms	
equilibren	vàlua	i	renom,	saber	
i	currículum.	Facem-ne	lectura:	
IGNASI	GELABERT,	MARIA	
MORELL,	ADOLF	GIL,	PERE	
EMILI,	SASAI	i	JORDI	CABRAL.
	 El	3	d’agost,	divendres,	
ADOLF	GIL	(1970),	l’universal	
de	Muro,	torna	a	debutar	com	
a	estrella,	amb	la	ració	de	
prestigi	ben	guanyada,	en	virtut	
d’una	creativitat	sorprenent;	
d’un	estudi,	més	ben	dit	
investigació,	sense	plànyer	
vigílies,	aplicant	els	sabers	en	la	
rama	electrònica	i	de	ciències	
afins	i	les	inquietuds	de	l’humà	
compromès.	Tenim	oportunitat	
d’assistir	a	l’eclosió	d’aquesta	
figura,	d’una	pròxima	volada	al	
més	sublim.

Joan Escanelles

jazz a Vins Nadal
El	divendres	27	de	juliol	se	
celebrà,	al	celler	Vins	Nadal,	el	
penúltim	dels	concerts	del	segon	
cicle	de	Jazz	amb	l’actuació	del	
grup	Tina Manresa Cuarteto,	una	
mescla	de	Bosa	Nova	i	Fado.
Segons	Esperança	Nadal,	
propietària	del	celler	i	
responsable	de	la	iniciativa,	
l’actuació	fou	una	de	les	que	
més	públic	congregà.	
El	proper	i	darrer	concert	tendrà	
lloc	dia	17	d’agost	amb	l’actuació	
de	Martín Negro Trío.	
Més informació al 971 51 10 58
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coNcURs “el lliBRe aMaGat”

Concurs adreçat a PÚbliC ADUlT

Cada	mes	la	Biblioteca	vos	ofereix	
la	possibilitat	de	guanyar	un	val	de	
20	euros	per	la	compra	d’un	llibre	
a	través	d’un	senzill	concurs	de	
recerca.

EN QUÈ CoNSiSTEix?
En	cada	número	de	la	revista	surt	
publicat	un	fragment	d’un	llibre.
Haureu	d’endevinar	a	quin	
llibre	pertany	i	quin	és	el	seu	
autor/a.	Perquè	no	sigui	massa	
complicat,	les	setmanes	següents	
s’exposaran	a	la	biblioteca	noves	
pistes	relacionades	amb	el	llibre	o	
l’autor/a.

QUÈ hE DE FER Si CREC 
QUE Sé DE QUiN llibRE ES 
TRACTA?	

Pots	fer-ho	de	dues	formes	
diferents:	

1)	Vine	a	la	biblioteca	i	emplana	
una	fitxa	resposta.	

2)	Envia	un	e-mail	amb	les	teves	
dades	personal	i	la	resposta	a	l’e-
mail:	
	 bibioteca@binissalem.org.

•	Si	vols	rebre	les	pistes	a	través	del	
teu	e-mail.	Envia	la	teva	adreça	a	
l’adreça	de	la	biblioteca	i	a	principi	
de	cada	setmana	t’enviarem	una	
nova	pista.
D’entre	tots	els	participants	que	han	
encertat	n’escollim	un	a	l’atzar.

Atents al concurs del pròxim mes!

La	guanyadora	del	llibre	amagat	
del	mes	de	maig	ha	estat	na	Rocío	
Caimari	Aleixo	(foto).	El	llibre	
amagat	era	Bearn o la casa de les 
nines,	de	l’autor	Llorenç	Villalonga.

ElS MilloRS ANyS
“Els	millors	anys	de	la	nostra	vida”	
és	el	títol	actual	d’un	programa	
radiofònic	d’esports.	“Aquellos	
maravillosos	años”	fou	una	sèrie	
televisiva	que	m’agradà	força,	
malgrat	el	lideratge	indiscutible	
en	aquest	camp	audiovisual	de	la	
insuperable	“Doctor	en	Alaska”.	
Pel	que	es	pot	veure	ha	arribat	
ja	el	temps	dels	“revivals”,	que	
potser	sigui	sinònim	alhora	de	
crisi	creativa.	A	vegades	la	pròpia	
ignorància	del	que	s’està	cuinant	
al	present	ens	aboca	a	l’exaltació	
d’un	passat	que	ja	no	podrà	ser	
mai	present.	He	d’admetre	que	
em	posa	un	poc	nerviós	i	de	mal	
humor	aquesta	aviciada	sobredosi	
de	reencarnacions	culturals.	Un	
director	italià	per	mi	desconegut	
posà	fa	poc	fil	a	l’agulla	amb	
una	proposta	cinematogràfica	a	
dues	bandes	que	reflexa	els	alts	
i	baixos	de	tota	una	generació,	
la	darrera	que	intentà	de	bon	de	
veres	canviar	aquest	món	–en	
clau	burgesa,	això	sí–	i	que	ara	
el	mateix	Sarkozy,	nou	president	
de	la	República	jacobina,	
s’enorgulleix	d’haver	enterrat	
amb	la	seva	pròpia	victòria.	La	
suposada	esquerra	actual	ja	
només	pot	–o	vol–	“matisar”	
aquest	món	tan	encabronat	per	
una	dreta	–oficial	i	oficiosa–	
d’ultratomba.	Idò	LA	MEGLIO	
JOVENTÚ	(2003),	de	MARCO	
TULLIO	GIORDANA,	va	d’això,	
amb	una	narració	ben	planera	i	
uns	personatges	de	carn	i	os,	com	
habitualment	es	sol	dir.	Els	joves	
del	temps	fàcilment	hi	trobaran	
més	d’un	tret	autobiogràfic.

tgomil@...temps de pactes

c u l t u r a



	 JULIOL	2007	<	�0	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

Ca n’Antònia
BAR · PANADERIA · PASTISSERIA

C/ Pare Payeras, 1 - 07350 Binissalem - Telf. 971 886 816



	 JULIOL	2007	<	�1	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

Antoni Pol

BiniPÈDia
L’estil dels estius hostils

L’estiu seca l’herbum i encén els timbals 
de guerra. Deu ser per això que, 
justament per l’agost, trobam moltes 
efemèrides referents a la participació 
binissalemera en combats locals, incivils 
guerres civils o contribucions a les 
ardències imperials. Per calmar tanta 
xafogor, incloem algun copet de ventall 
gastronòmic, comercial, preturístic i 
esportiu. (La quartera equival a uns 
270 litres de gra; el ducat venecià d’or 
pesava 3’5 g i la lliura era una mesura 
de pes equivalent a 400 g. De res.)  

1 d’agost de 1391
Menestrals i pagesos, entre els quals 
no hi falten binissalemers, assalten els 
calls jueus d’Inca i de Ciutat. La reacció 
antijueva és motivada per la prolongada 
crisi econòmica, la mala administració 
municipal, la pressió fiscal i la prepo-
tència de les oligarquies. (Rellegiu les 
causes, estimats olicarques.)

26 d’agost de 1434
Seguint tendències europees, marcades 
per ciutats com Florència i Venècia, als 
afores de Binissalem se produeix una 
lluita sagnant i acarnissada, entre forces 
rivals del mateix poble, veïns contra 
veïns. Jaume Durban mor en la batussa, 
i Jaume Ferrer, ferit de mort, aconse-
gueix fugir vestit de dona, ajudat pels 
mateixos que el custodiaven. En aquella 
època, els binissalemers ja eren ardoro-
sos i apassionats, com diu Ll.Moyà.

31 d’agost de 1452
Les tropes mercenàries de Francesc 
d’Erill, virrei de Sardenya, enviat pel rei 
Alfons el Magnànim per acabar amb el 
conflicte de la Revolta Forana, okupen 
la nostra Vila després de derrotar els 
rebels… (Llavors deien rebels als qui 
demana-ven lo seu. Com ara.)

23 d’agost de 1464
La bona estrella dels binissalemers per 
menjar peix fresc, ve de lluny. Amb data 
d’avui consta la concessió d’un permís 

a Andreu Ferrer, per instal·lar una taula 
de pescateria durant cinc anys.
 
27 d’agost de 1510
Francesc Vilaplana de Lleida, rector de 
Binissalem, lloga la rectoria durant tres 
anys, al prevere Guillem Cursach, pel 
preu de 85 ducats venecians. Tendrà un 
vicari i un escolà i dret a les primícies 
del forment, xeixa, ordi, civada, espelta, 
vi, oli, llegum i altres llavors i hortalis-
ses. (Rafel ¿per què te’n vas?)

25 d’agost de 1541
El virrei assigna a Binissalem una 
quota de 45 quarteres de farina per 
contribuir a l’expedició que Carles I 
ha organitzat contra la ciutat d’Alger, 
convertida des de fa uns anys en niu 
de corsaris. La campanya és un fracàs i, 
un mes després, el rei tornar a recalar a 
Mallorca, cul batut… i sense farina. 

1 d’agost de 1637 
La Companyia de Marina que, per 
ordre de l’almirall Oquendo, sojorna al 
poble des de finals de maig, alçurant els 
galliners del veïnatge, a la fi abandona la 
Vila per embarcar l’endemà cap a Maó. 
Binissalem, i Mallorca entera, lliure de 

marines, comencen a respirar. 

21 d’agost de1868
Una pausa per a la publicitat. 
“Carruaje-diligencia: saldrá uno todos 
los días a las cuatro de la tarde, desde 
Palma para Binissalem. El punto de 
partida serà la plazuela de la calle de 
San Miguel, al lado del presidio. En 
la cochera inme-diata, número 5, se 
despacharán los asientos. Cada pasajero 
pagará sólo dos reales y podrá llevar un 
bulto de ocho libras de peso.” Més clar, 
aigua.

23 d’agost de 1880
I una altra per a les desgràcies… que 
mai vénen soles. A la casa nº 5 del 
carrer Pou Bo, un home resulta mort 
d’una caiguda d’esquena, en el moment 
que s’administra-ven els sagraments a 
son pare Andreu Llabrés Pericàs. 

2 d’agost de 1914
Sota el signe del pernil i el patriotisme, 
s’inaugura el primer camp de futbol –¿a 
ses Parellades o a sa Mostra?– amb un 
partit entre els equips Ibèric i Jaime I 
–¿o Ibérico o Jaume I?– els primers que 
s’acaben de constituir a la part forana.

c u l t u r a
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ShREK
Shrek	es	casà	amb	Fiona	sense	
tenir	 en	 compte	 que	 casar-se	
amb	 una	 princesa	 pot	 implicar	
que,	tard	o	prest,	un	hagi	de	ser	
rei.	Ara	potser	haurà	d’abandonar	
el	seu	estimat	pantà	pel	tron.

Una	entrega	més	d’una	sèrie	de-
dicada	a	entretenir	a	tots,	des	del	
més	petit	al	més	gran.
Si	 hi	 anau	 amb	 tota	 la	 família,	
millor	comprau	un	pot	de	crispe-
tes	 (palomitas).	 Però	 vigilau	 que	
els	 menuts,	 si	 s’avorreixen,	 no	
s’entretenguin	en	tirar-ne	als	qui	
estan	a	davant.
De	nota	li	posaria	un	6.

hARRy PoTTER
Ha	 estat	 un	 estiu	 llarg	 i	 solitari	
per	a	en	Harry.	 I	 la	carta	que	ha	
rebut	no	és,	precisament,	 el	que	
ell	esperava,	ja	que	en	ella	es	diu	
que	és	a	punt	de	ser	expulsat	del	
col·legi	de	Hogwarts.

El	meu	consell	és	que	no	dugueu	
a	 veure	aquesta	pel·lícula	 a	nins	
molt	 petits,	 ja	que	poden	passar	
un	 poc	 de	 por,	 fins	 i	 tot	 en	 vaig	
passar	 jo,	 i	 això	 que	 no	 la	 vaig	
entendre	 gaire.	 Ara,	 això	 sí,	 els	
efectes	 especials,	 molt	 bons,	 tot	
i	que	es	perd	un	poc	el	 fil	 si	 no	
s’han	seguit	les	dues	anteriors.
De	nota	li	posaria	un	7.

VíDEo ClUb
“El Bo, el Lleig i el Dolent”

S’altre	dia	vaig	anar	al	Vídeo	Club	
a	llogar	una	pel·lícula,	ja	que	per	sa	
tele	no	posen	res	d’interessant	–que	
raro,	no?–	i	em	vaig	decidir	per	un	
Western	dels	clàssics,	aquella	de’n	
Clint	Eastwood	“El Bo, el Lleig i el 
Dolent”.
A	ca	meva,	mentres	l’anava	veient,	
em	vengué	a	la	memòria	el	primer	
pic	que	la	vaig	veure	a	la	gran	
pantalla,	amb	els	meus	amigots.	
Va	ser	a	l’anomenat	Cine de Dalt,	
de	Binissalem	(on	ara	hi	ha	el	Pub	
P’dal).
Per	cert,	molts	recordareu	que	
al	poble	en	teníem	dos	de	cines,	
aquest	i	el	Visamar.	Normalment	el	
dissabte	anàvem	a	un	i	el	diumenge	
a	l’altre.
I	també	record	que	amb	sos	doblers	
que	mos	sobraven	anàvem	a	
comprar	llepolies	en	aquell	punt	de	
venda	ambulant	que	era	el	carretó	
de’n	Valentín,	on	hi	havia	de	tot.
Quina	sort	que	teníem	els	al·lots	
d’aquell	temps,	perquè	els	d’ara,	
com	no	se’n	vagin	al	Festival	Park	
amb	els	seus	pares,	ja	em	direu	com	
s’han	d’entretenir	per	Binissalem.
Bé,	a	n’aquesta	pel·lícula	de	nota	li	
posaria	un	8.

c i n e m a



... A sa Colònia de Sant Pere 

Tallers Mensuals

Taller de Salsa
Dilluns	de	18	a	19:30h

Taller de Cuina d’estiu
Dimarts	de	18	a	19h

Taller de Dansa Moderna
Dijous	de	18	a	19:30h

Tornejos de Play Station

Torneig de buzz
Dimecres	1,	a	les	18:00h

Torneig de Sing Star
Dimecres	8,	a	les	18:00h

Torneig Gran Turismo
Dimecres	22,	a	les	18:00h

Torneig de Pro-Evolution
Dimecres	29,	a	les	18:00h

Un dissabte diferent...

Torneig de Ping Pong
Dissabte	4,	a	les	18:00h

Torneig de billar
Dissabte	11,	a	les	18:00h

Torneig de Dardos
Dissabte	18,	a	les	18:00h

	 	 Telèfon:	971	886	265
	 	 A/e:	casaldejoves@binissalem.org

	 	 Ja	podeu	trobar	tota	la	informació	del	Casal	a:	

	 	 http://casaldejovesbini.balearweb.net

Partides obertes de Màgic
Tots	els	divendres	a	partir	de	les	18:00h

Festa Aniversari al Casal
Divendres	24,	a	les	21h

Tornejos	i	sopar	(cadascú	ha	de	dur	una	cosa)

Sortida a la Platja
Dissabte	25,	a	les	10:00h	(davant	a	Buades)

Campament a sa Colònia de Sant Pere
Del	dilluns	27	d’agost	al	dissabte	1	de	setembre

Preu	per	confirmar
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Futbol
Primer equip
El	nou	Binissalem	de	Tercera	
Divisió	ja	ha	començat	a	rodar.
El	dissabte	dia	28	de	juliol,	en	
el	camp	municipal	d’esports,	es	
disputà	el	primer	partit	d’aquesta	
pretemporada	contra	el	Sóller,	de	
Preferent,	finalitzant	amb	el	resultat	
de	3	a	0	per	als	locals	i	en	el	qual	
hi	debutaren	alguns	juvenils	com	
són	en	Dolç,	en	Pep	Luís	i	en	Joan	
Jaume.
	 El	club	continúa	incorporant	
jugadors	a	la	plantilla.	Així,	en	
Camacho,	un	interior	procedent	
del	Màlaga	de	2na	B;	el	
davanter	Plata,	exBaleares;	els	
migcampistes,	Vicenç	Reinés	
i	Jaume	Ramis,	procedents	de	
l’Alcúdia	i	Santa	Margalida;	
el	central	Martí,	exjugador	del	
Mallorca	i	el	porter,	Ginard,	

procedent	del	Manacor.
L’objectiu	fixat	enguany	per	al	
primer	equip	de	l’entitat	blava	
torna	a	ser,	novament,	disputar	la	
lligueta	d’ascens	a	Segona	B.

Futbol base
Pel	que	fa	al	futbol	base,	el	qui	
ha	estat	l’entrenador	dels	Alevins	
aquest	any	passat,	Xesc	Pol,	
afirma	que	s’acosten	uns	anys	en	
què	es	podrà	comptar	amb	unes	
“fornades”	bones	de	jugadors,	
i	s’hauria	d’aprofitar	això	per	
intentar	tornar	a	tenir	el	màxim	
nombre	d’equips	dins	les	primeres	
categories,	com	durant	molts	
d’anys	hi	han	estat.
	 Per	altre	lloc,	els	equips	filial	
i	juvenil,	sembla	que	jugaran	
la	pròxima	campanya	a	les	
categories	de	Segona	Regional	
i	Preferent,	respectivament.	Per	
tant,	al	final	no	s’han	donat	els	
ascensos	desitjats.

lluís Sastre canvia d’aires
Si	en	el	passat	número	
parlàrem	dels	quatre	4	jugadors	
binissalemers	més	destacats	del	
moment,	entre	els	quals	s’hi	troba	
en	Lluís	Sastre,	en	aquest	número	
de	juliol	ens	veim	obligats	a	tornar	
a	parlar	d’ell,	ja	que	el	jugador,	
fins	fa	poc	a	les	files	del	Barça	
B,	ha	estat	fitxat,	recentment,	pel	
Saragossa,	club	que	l’ha	cedit	a	
l’Osca,	de	Segona	B,	on	hi	jugarà	
la	pròxima	temporada.

e s p o r t s
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Gimnàstica
Campionat d’Espanya

Les	gimnastes	binissalemeres,	
Alejandra	López	Garro,	
representant	el	Club	
Gimnàstica	Sineu,	i	Antònia	
Massip	Sastre,	representant	
el	Club	Gimnàstica	Consell,	
participaren	en	el	Campionat	
d’Espanya	de	clubs,	disputat	a	
Valladolid,	el	14	de	juliol.

Alejandra	López	va	competir	
en	la	categoria	Infantil	i	en	
la	modalitat	de	Mans	Lliures,	
quedant	situada	en	la	posició	
30,	d’entre	un	total	de	42	
gimnastes.

Per	la	seva	part,	n’Antònia	
Massip,	en	la	categoria	Sénior	
i	participant	en	la	modalitat	de	
Masses,	quedà	en	la	posició	
29,	també	d’entre	un	total	de	
42	gimnastes.

Tennis
Vi oPEN Sant jaume

Nou	rècord	de	participants:
43	tennistes	a	la	categoria	
individual	masculí;	38	a	la	
categoria	de	dobles,	i	10	a	la	
categoria	individual	femení.
Totes	finals	varen	ser	molt	
igualades,	jugant-se	a	3	sets	i	a	
un	gran	nivell.
Pel	que	fa	a	la	categoria	individual	
masculí,	s’enfrontà	en	Ramon	
Lopez	contra	Sebastià	Ribas,	
guanyant	el	primer	per	6-4	/	5-7	
/	6-3).	Com	a	semifinalistes	hi	
quedaren	en	Toni	Crespo	i	en	
Llorenç	Roca.
A	la	final	de	la	categoria	de	
dobles,	la	parella	Joan	Munar	i		

Felip	Munar	s’enfrontà	contra	
Llorenç	Roca	i	Sebastià	Ribas.	
Guanyaren	els	Munar-Munar	per	
7-5	/5-7	/6-4.	Com	a	parelles	
semifinalistes	hi	quedaren	
en	Domingo	Moyà–Francisco	
Pedragosa	i	n’Ivan	Rodríguez–Toni	
Crespo.
I	finalment,	a	la	categoria	
d’individuals	femení	guanyar	la	
binissalamera	Catalina	Moyà	a	na	
Marga	Jaume,	per	4-6	/	6-4	/	6-2.	
Quedaren	com	a	semifinalistes	
n’Elisa	Sarmiento	i	na	Maria	del	
Mar	Munar.

Des	del	Tennis	Club	Binissalem	
s’informa	que	les	llistes	per	
reservar	dies	i	horaris	per	a	
l’escola	s’obriran	a	partir	del	15	
d’agost.	Les	classes	començaran	
el	dia	3	de	setembre.

Finalistes	de	Dobles

Finalistes	de	la	categoria	individual	femenina.

e s p o r t s
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Colombòfila
El	dissabte	dia	1	de	juliol,	en	el	
celler	Canyamel	d’Inca,	se	celebrà	
el	sopar	de	fi	de	temporada	de	
la	colombòfila	duent-se	a	terme	
l’entrega	dels	premis	INTERCLUB	i	
els	d’àmbit	local.
L’INTERCLUB	està	format	per	7	
pobles:	Inca,	Montuïri,	Binissalem,	
Sa	Vileta,	Lloseta,	Pollença	i	es	
Pil·larí.
El	primer	classificat	en	la	general	
va	ser	en	Toni	Obrador,	de	Sa	
Vileta;	seguit	del	binissalemer,	
Pep	Jaume	(de	sa	Cabana)	i	
del	resident	iraní	al	poble,	Amir	
Hessam,	tots	dos	membres	del	
Club	Colombòfil.
Pel	que	respecte	als	premis	
corresponents	al	Campionat	
Social	(només	de	Binissalem),	el	
tres	primers	classificats	varen	ser	
en	Pep	Jaume,	n’Amir	Hessam	i	
n’Arnau	Sales.
Dins	aquesta	entrega	de	premis	
cal	destacar	la	del	trofeu	
“Memorial	Antoni	Llabrés	Garcies”,	
del	que	enguany	se	n’ha	celebrat	
la	vuitena	edició.
Aquest	trofeu	és	per	al	colom	que		
més	quilòmetres	ha	recorregut,	
i	en	aquesta	ocasió	el	premi	va	

recaure	en	un	exemplar	propietat	
de’n	Pep	Jaume,	un	colom	mascle	
rodat,	nascut	el	2005,	que	havia	
arribat	a	volar	una	distància	de	
815	km.
El	valor	d’aquest	trofeu	està	en	
funció	de	la	distància	recorreguda,	
pagant-se	10	cèntims	per	
quilòmetre.	El	d’enguany	estava	
valorat	en	80	euros.
També	s’ha	de	tenir	present	que	
en	el	càlcul	de	les	distàncies	
només	es	comptabilitzen	les	
sortides	des	de	la	Península.	

Per	altre	lloc,	és	important	
recordar	que	don	Antoni	Llabrés	
Garcies	va	ser	cofundador	del	
Club	Colombòfil	Binissalem	el	
1942.	Després	de	la	seva	mort,	el	
1999,	el	seu	nét,	Antoni	Llabrés	
(de	can	verdura)	–colombòfil	de	
tota	la	vida–	proposà	a	la	directiva	
dedicar	el	premi	del	colom	més	
viatger	–un	premi	que	ja	existia	
des	de	feia	anys–	al	seu	padrí,	
proposta	que	va	ser	acceptada,	
sient	ell	mateix	qui	es	fes	càrrec	
del	patrocini	de	l’esmentat	trofeu.

Toni	Llabrés	i	Pep	Jaume,	guanyador	
del	trofeu	del	colom	més	viatger.	
L’altra	foto	correspon	a	Antoni	Llabrés	
Garcies,	a	qui	està	dedicat	el	premi.

Atletisme
xVii Milla Urbana

El	diumenge	dia	22,	entre	
les	10	i	les	12	hores	del	matí,	
l’atletisme	era	el	protagonista	
dels	voltants	de	la	plaça	per	on	
s’anaren	disputant	les	diferents	
competicions,	d’acord	amb	
les	categories	establertes,	
corresponents	a	la	XVII	edició	de	
la	Milla	Urbana.
Així,	en	la	categoria	Absoluta	
Masculina,	els	tres	primers	
classificats	varen	ser	en	Carlos	
Coll,	en	Rafel	Valcaneras	i	en	
Joan	Puigserver.
En	la	categoria	de	Fèmines,	na	
Maria	Ramis,	na	Marina	Petkova	
i	na	Gemma	Clar,	encapçalaren	
els	tres	primers	llocs.
I	pel	que	fa	als	veterans	(foto),	
en	Santos	Martínez,	en	Cirilo	
Jiménez	i	en	Jesús	Berzosa	
varen	ser	els	tres	primers.
En	la	modalitat	de	Marxa	en	
Mario	Avellaneda	quedà	primer,	
seguit	de’n	Bernat	J.	Mora	i	na	
Maria	Dolors	Rangel.
A	destacar	els	atletes	Carlos	
Coll	i	Maria	Ramis,	qui	el	passat	
any	també	s’havien	adjudicat	les	
primeres	posicions.
La	representació	local	estigué	
protagonitzada	per	Jaume	Pol	i	
Jesús	Rodríguez.
En	total,	uns	100	corredors	
prengueren	part	en	la	carrera.

e s p o r t s
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bloKART
¿Què és el blokart?	
Un	carro	a	vela	(blow	+	kart).	
O	sigui,	vela	sobre	terra;	a	tota	
velocitat,	a	90	km/h.	Inclús	a	més.

La	vela	sobre	terra	no	és	un	
esport	nou	(principis	de	segle	
XX).	Fins	i	tot	els	faraons	ja	en	
feien	ús	lúdic	i	els	holandesos	
l’aplicaren	militarment	a	finals	
del	segle	XVII).	La	innovació	
prové	de	Nova	Zelanda,	quan	en	
Paul	Becket,	el	1999,	desarrolla	
el	Blokart,	convertint	un	vehicle	
poc	accessible,	poc	costós	i	de	
gran	volum,	en	un	vehicle	lleuger	
(29	Kgs.),	plegable	(tot	cap	dins	
una	maleta	de	118x75x18)	i	de	
fàcil	muntatge	(5	minuts	sense	
eines).	Aquestes	caraterístiques,	
juntament	amb	la	seva	fàcil	
maniobrabilitat	en	petits	espais	i	
la	seva	simplicitat	de	maneig,	han	
fet	d’aquest	un	esport	de	ràpida	i	
creixent	acceptació	en	tot	el	món,	
sient	pracicat	per	persones	de	
qualsevol	edat	i	condició	física.

El blokart a Mallorca
Mallorca	és	pionera	en	la	
introducció	del	Blokart	a	Espanya,	
comptant	amb	un	dels	pilots	
punters	a	nivell	mundial,	en	Xavier	
Estarellas,	qui	juntament	amb	en		
Tolo	Riera	i	en	Santi	Oliver	han	
constituït,	aquests	darrers	mesos,	
l’Asociació	Balear	i	Espanyola	de	
Blokart,	construint-se,	al	camp	
de	vol	de	Binissalem,	la	pista	
privada	més	gran	del	món,	de	7’5	
hectàrees	d’extensió.

Competicions
En	Santi	Oliver	participà,	el	
passat	mes	de	maig,	amb	
un	equip	internacional,	en	el	
Mongolian	Raid,	una	prova	
disputada	en	el	desert	asiàtic	de	
Gobi,	recorrent	una	distància	de	
2.000	quilòmetres,	en	la	primera	
expedició	que	mai	s’ha	realizat	en	
vela	sobre	terra.	
Per	altre	lloc,	els	dies	1,	2	i	3	de	
juny,	els	vuit	components	de	
l’equip	mallorquí	VMG	Racing	
participaren	en	el	primer	“Open	

de	França“,	aconseguint	els	
primers	llocs	a	la	General	i	dues	
categories,	i	un	tercer	lloc	en	
una	altra	categoria,	sient	una	
experiència	molt	positiva	donat	
l’alt	nivell	de	competició.
	 Finalment,	els	dies	7	i	8	de	
juliol,	a	l’Aeròdrom	de	Binissalem,	
es	disputà	el	I	Trofeu	Stoil	Balears,	
en	el	qual	hi	participaren	fins	a	17	
corredors	procedents	de	països	
com	França,	USA	o	Austràlia,	a	
part	dels	mallorquins	de	l’equip	
“VMG	Racing	Team”.
Les	categories	establertes	anaven	
per	pes:	fins	a	80	kg.,	i	a	partir	de	

80	kg.	En	aquesta	darrera	
categoria	el	pilot,	Santi	Oliver,	
quedà	segon.
La	Classificació	General	quedà	
encapçalada	per	Manel	Cavaller,	
del	club	Azul	“Yatchs”,	Peter	
Bresnan	(USA)	i	Cata	Pol,	la	
primera	regatista	fèmina	del	país.
	 Els	objectius	fixats	de	cara	a	
l’any	que	ve	són	els	de	realitzar	
una	expedició	a	Austràlia	i,	més	
envant,	intentar	batre	el	rècord	de	
velocitat	a	Bonneville	(E.E.U.U.).

objectius de futur
El	creixent	interès	demostrat	per	
tot	el	públic	que,	durant	aquests	
tres	darrers	mesos	ha	vengut	a	
provar	el	Blokart	(nins	i	nines,	
adults,	practicants	d’esports	
nàutics,	persones	amb	lesions	
medulars...),	fan	d’aquest	esport	
una	de	les	activitats	amb	major	
expectativa	de	creixement	popular	
i	turístic.

“S’ha constituït 
l’Asociació Balear i 

Espanyola de Blokart, 
construint-se, al camp 
de vol de Binissalem, 
la pista privada més 

gran del món”

Competició a l’Aeròdrom de Binissalem.

e s p o r t s
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Una multitud d’olors  
“Viatge en el temps, als anys quaranta” 

C O N V I V È N C I A 	 A M B 	 E L 	 P A S S A T 	 [ 4 4 ]

Tanca	els	ulls	i	transporta’t	cap	
en	darrere	fins	als	anys	1940;	ets	
dins	el	pati	de	la	casa...respira...
i	imagina	els	olors	que	arriben	
fins	el	teu	nas.	Al	fons	del	pati	hi	
ha	el	femer	en	forma	de	fossa,	
l’excusat	(un	simple	forat)	i		el	
porc	engreixant	en	un	espai	on	
just	hi	cap.	Potser	que	hi	hagués	
també	l’estable	amb	mula	o	cavall,	
i	la	païsa	on	corren	els	ratolins.	
Tanta	sort	si	el	pati	és	llarg!
Una	vegada	a	l’any,	almenys,	es	
buida	el	femer	i	l’excusat	i	el	porc	
sols	és	un	resident	de	temporada,	
però	al	llarg	d’un	estiu	o	una	
tardor	plujosa	es	fa	molt	evident	
la	seva	presència.	Si	la	casa	està	
situada	dins	d’una	illeta	tots	els	
vius	i	els	morts,	tots	els	materials	
orgànics,	entren	i	surten	per	la	
mateixa	porta.

Un	cup	o	vi	al	celler	afegeix	altres	
tonalitats	fortes	a	la	simfonia	
d’olors.	Des	de	la	cuina,	rere	
de	la	casa,	es	filtre	el	fum	dels	
fogons	que	perfuma	la	roba	per	
eixugar.	Els	aliments	no	arriben	
nets	i	envoltats	de	plàstic;	hi	ha	
fins	i	tot	conills	i	gallines	encara	
vius.	Tampoc	les	aigües	residuals	
surten	invisibles	mitjançant	tubs	
cap	al	carrer.	A	vegades	es	
tiren	del	cub	o	ribella	al	pati	o	
directament	al	carrer.	Tota	aquesta	
fermentació	i	descomposició	
natural	atreuen	també	els	insectes	
que	s’interessen	per	aquests	
processos.	No	manquen	tampoc	
ni	mosques	ni	cuques	molles.
Entrant	a	la	casa	trobam	les	
habitacions	bones	ben	tancades	
i	l’ambient	poc	ventilat,	ja	que	la	
madona	vol	conservar	els	seus	
apreciats	mobles	i	teixits	de	la	

pols	del	carrer;	clar	que	aquest	
no	està	asfaltat,	sinó	que	és	de	
terra.	Als	dormitoris	hi	ha	orinals;	
gairebé	ningú	té	bany	dins	la	
casa.	Durant	l’hivern	hem	d’afegir	
el	fum	de	les	xemeneies.	
Les	tendes	i	els	tallers	es	troben	
intercalats	amb	els	habitatges;	si	
és	el	cas	que	al	costat	s’hi	troba	
un	carnisser	es	pot	esperar	que	
es	faci	alguna	matança	dins	la	
finca.	Ben	segur	que	hi	haurà	
rates	d’un	tamany	impressionant.		
Els	pèls	del	ramat	sacrificat	
seran	portats	al	sostre	per	
eixugar,	segons	ens	han	contat,		
i	una	vegada	secs	i	relativament	
inodors,	són	tirats	al	carrer	i	duits	
a	Inca	per	ser	tractats.	Existeixen	
indústries,	sobretot	de	sabaters,	
amb	poc	ús	de	maquinària.		
Al	carrer	hi	ha	pols	i	fang	
alternant.	El	trànsit	rodat	és	quasi	

tot	de	vehicles	de	tracció	animal,	
amb	els	inevitables	residus,	que	
no	el	fan	massa	agradable.	La	
desaparició	de	l’aigua	de	pluja	
dels	carreres	terrosos	és	lenta.	No	
existeix	recollida	de	fems.
Fins	i	tot	els	humans	tenen	
un	olor	pronunciat.	La	bateria	
de	productes	desodorants	
tan	assequibles	avui	no	són	
ni	imaginables	i	l’aigua	per	
a	la	higiene	o	per	a	rentar	la	
roba	és	molt	més	complicada	
d’aconseguir.	A	més,	la	necessitat	
de	fer	un	esforç	físic	en	el	treball	
és	gairebé	universal.
En	fi,	que	l’ambient	no	és	
precisament	refinat	ni	agradós	per	
a	les		persones	amb	la	perspectiva	
actual...	què	vos	pareix	si	tornam	
immediatament	al	dia	d’avui?

Antoni Gomila i Sheila Jagan

“El trànsit rodat és 
quasi tot de vehicles 

de tracció animal, amb 
els inevitables residus, 
que no el fan massa 

agradable”

o p i n i ó
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La	Placa	
Bacteriana	
és	la	causa	
principal	de	les	
enfermetats	de	
les	genives	i	la	
càries.	
Aquesta	placa,	
a	més,	és	la	

causant	de	la	pèrdua	de	dents	en	
la	majoria	de	persones	i	per	tant,	
és	important	evitar-la.
La	Placa	és	una	pel·lícula	formada	
por	proteïnes,	microorganismes,	
saliva	i	restes	de	menjar	a	la	boca.
Quan	es	du	a	terme	una	higiene	
deficient	o	una	alimentació	que	
fomenti	el	ph	àcid	de	la	saliva,	
aquesta	placa	comença	a	adherir-
se	a	les	dents,	a	la	llengua,	a	les	
mucoses,	a	les	genives	i	comença	
a	mineralitzar	formant	la	tosca	
dentària	(sarro)	o	càlcul	dental.

Hi	ha	factors	com	la	manca	o	
pèrdua	de	peces	dentals,	dents	
mal	alineades,	que	dificulten	la	
higiene	oral;	l’alcohol,	les	drogues,	
el	tabac,	la	respiració	bucal,	
les	enfermetats	sistèmiques,	
hormonals,	l’edat,	afavoreixen	
l’agresivitat	de	dita	placa.

la neteja bucal
L’elecció	del	raspallet	de	dents	
dependrà	dels	gusts	personals	
de	cada	pacient,	excepte	quan	
hi	hagi	alguna	patologia	que	
requereixi	indicació	del	dentista.	
Però	en	general,	el	cap	del	
raspallet	no	ha	de	ser	molt	gran,	
per	a	un	fàcil	accés	a	tota	la	boca,	
sient	preferible	de	filaments	de	
niló,	suau	o	mitjà.	Els	raspallets	
elèctrics	rotatoris	són	efectius	
però	és	preferible	consultar	al	
dentista	per	al	seu	ús.
En	cas	de	dents	separades	
es	requereix	l’ús	de	raspallets	
interproximals,	i	és	important	
comprovar	si	els	filaments	es	

mantenen	verticals.	Si	no	és	així,	
s’haurà	de	substituir.

En	el	cas	dels	nadons,	cal	
netejar-los	la	boca	amb	una	gasa	
i	als	petits	que	encara	no	saben	
escupir,	se’ls	netejarà	sense	fer	ús	
de	pasta	dental.
Pel	que	fa	als	pacients	amb	
minusvalies	físiques	o	psíquiques,	
el	seu	dentista	els	ensenyarà	com	
resoldre	les	diferents	situacions	a	
través	de	pautes	concretes.

Dr. Eduardo Rubin 
Coordinador de la Comissió 

Científica del Col·legi de Dentistes 
de Balears

Eduardo Rubin

la higiene oral
“El tabac afavoreix la placa bacteriana”

“La Placa Bacteriana 
és una pel·lícula 

formada por proteïnes, 
microorganismes, saliva 

i restes de menjar”

o p i n i ó
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Camí	Sa	Cabaneta,	7
Apartat	de	Correus,	275	-	07350	Binissalem	(Mallorca)

Oficina	Tel.	971	511	026	-	Mòbil:	677	328	304
lamasmartinezasociados@hotmail.com

Lamas & Martínez Asociados, consultores 
especializados en asesorar a empresas y profesionales de 
todos los sectores sobre la adecuación y regularización 

de su estructura a la LOPD, Ley Orgánica de 
Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre, de 
modo que en ningún momento incumplan la citada 
ley, que es de obligado cumplimiento. Si desea más 
información pónganse en contacto con nosotros.

Lamas & Martínez Asociados, consultors especializats 
en assesorar a empreses i professionals de tots els 

sectors sobre l’adequació i regularització de la seva 
estructura a la LOPD, Llei Orgànica de Protecció de 
Dades 15/1999 de 13 de desembre, de manera que en 

cap moment incompleixin la citada llei, que és 
d’obligat compliment. Si desitja més informació 

posis en contacte amb nosaltres.

C/ Germanies, 15 B 1r B
07350 Binissalem

Tel.: 971 886 324
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Miquel A. Barrios

Platjafobia 
“Arribes a l’arena i ho deixes caure tot”

Què	és	el	pitjor	
que	es	pot	sentir	
quan	pateixes	
“platjafobia”?	
Sí,	això	mateix:	
Vols que anem 
a nedar?	I	ja	
me	veus	a	mi,	
armat	amb	el	

banyador,	els	xoquins	i	cap	a	la	
mar!	Però	el	que	no	pensa	la	gent	
quan	et	diuen	d’anar	a	la	platja,	
és	que	això	no	basta.	També	has	
de	dur-te’n	les	claus	de	casa	i	
clar…a	on	les	duus?	Sí,	poden	
anar	penjades	allà,	però	no	queda	
estètic.	Així	que	no	te’n	queda	
d’altra	que	agafar	una	bossa.		I	
ja	que	agafes	una	bossa,	la	dona	
t’hi	posa	l’encenedor,	el	tabac,	el	
mòbil,	la	cartera,	billets,	monedes,	
botella	d’aigua,	càmara	digital	i	
les	cartes.	La	tovallola,	l’esterilla, 
sombrilla,	cadireta,	hamaca	i	el	
matalàs	d’aigua	dels	Teletubbies.	
I	el	més	important:	l’inflador.	
L’inflador	és	essencial.	No	intenteu	
inflar	el	matalàs	a	pulmó	perquè	
us	quedareu	com	si	us	haguéssiu	
fumat	quatre	paquets	de	Ducados	
de	cop	i	perquè	el	tipo	que	tens	
al	costat,	que	te	mira	amb	el	seu	
inflador	de	mà	mentre	tu	li	pegues	
la	segona	calada	al	tercer	paquet	
i	te	mira	amb	cara	de	“posa’t la L, 
novato”...sense	inflador	quedes	
fatal	i	clar,	per	dotze	euros,	val	la	
pena	no	fer	el	ridícul.	

Arribes	remugant,	suat	i	amb	una	
bossa	que	sembla	un	parapent	
de	gran	que	és.	Perquè	abans	de	
partir,	t’han	fet	agafar	l’aftersun,	
el	protector	12,	el	40	i	el	d’arrel	
cúbica	de	7	per	si	pega	molt	
el	sol.	I	clar,	la	pomada	contra	
picades	de	grumer,	que	si	no	te	
l’enduus,	te	piquen	segur.	I	a	cada	
mà,	un	nin.	Que	arribes	a	l’arena	i	
ho	deixes	caure	tot,	nens	inclosos.	
¿Algú	sap	per	què	la	única	pedra	
de	la	platja	està	sempre	allà	a	on	
vull	clavar	la	sombrilla?	I	quan	
seus	tranquil	a	l’ombra,	sents	
aquell	“Papaaaaaaaaaa...anem 
a nedaaaarrr...”.	I	és	quan	s’han	
d’estudiar	dos	factors	i	fer	la	mitja;	
el	primer	és	lo	calenta	que	està	
l’arena	i	el	segon,	lo	ràpid	que	

pots	anar	tenint	en	compte	que	
un	no	és	com	els	llangardaixos	
aquells	que	surten	per	la	tele.	Un	
medita,	fa	càlculs...però	igualment	
acabes	fent	olor	a	cremat	i	
apurant	per	arribar	a	l’aigua,	com	
si	fossis	n’Alonso.	

Una Fanta, papá, jo vull una Fanta...
espera	nin...es que jo vull una 
Fanta, jo vull una Fanta...vaaaa.	Que	
esperis,	li	dius	mentre	cerques	un	
forat	a	la	barra	del	bar.	I	la	nina	
que	comença	a	cridar	Papáaaaa, 
pipiiii, que no aguanto	i	tu	dient	
No aguantes ni un minutet?... M’ho 
faig, me surt, no puc...Papaaaaa, 
pipiiii...	i	te	comences	a	posar	
histèric	i...una Fanta, papá, jo vull 
una Fanta...Tenc	molt	de	pipíiiii...	

Recordeu	aquella	espècie	de	
flotador	que	va	estar	tant	de	moda	
als	80?	Era	una	bombolla,	que	
només	existia	en	color	rosa	i	que	
s’enganxava	amb	un	cinturó	a	
l’esquena	dels	nens.	El	flotador	
aquell	feia	la	funció	de	mantenir	el	
nen	surant;	qui	ho	va	inventar	no	
va	pensar	que	el	nen	suraria,	però	
de	cap	per	avall.	Clar,	com	que	
fa	30	anys	teníem	baby boom,	se	
n’havien	de	carregar	uns	quants.	
Era	una	tortura.	Impossible	donar-
se	la	volta.	Un	mirava	a	la	piscina	
i	els	nens	semblaven	peces	de	
senyalització	aquàtica.	I	com	que	
totes	les	bombolles	eren	roses,	
les	mares	no	reconeixien	als	
fills,	clar.	En	moments	de	Fantas 
i pipis,	penso	que	haurien	de	
tornar	a	posar-se	de	moda	aquells	
flotadors.

Miquel Àngel Barrios

“Arribes remugant, suat 
i amb una bossa que 

sembla un parapent de 
gran que és. Perquè 
abans de partir, t’han 

fet agafar l’aftersun, el 
protector 12, el 40 i el 
d’arrel cúbica de 7”

“Que esperis, li dius 
mentre cerques un forat 

a la barra del bar. I la 
nina que comença a 

cridar Papáaaaa, pipiiii, 
que no aguanto i tu 

dient No aguantes ni un 
minutet?...”

o p i n i ó
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F. Bauçà M. Elías M. Ribas M. Mas B. Fiol M. Amengual B. Domènech F. Martorell J. Artigues

APIMA DEL COL·LEGI 
PÚBLIC NOSTRA SENYORA 
DE ROBINES

A. M. Pons

o p i n i ó

07350	binissalem

C/	Conquistador,	18
Telf.	971	51	19	32
Fax	971	51	20	51

binissalem@ciclosgomila.com

07009	Palma

C/	Eusebi	Estada,	84
Telf.	971	29	22	55

palma@ciclosgomila.com

Memòria
Arriba	l’estiu	i,	amb	ell,	el	final	
de	curs.	És	costum	a	molts	
col·lectius,	sobretot	al	món	de	
l’educació,	en	acabar	el	cicle	
anual,	aturar-se	a	fer	memòria	
del	que	s’ha	fet	i	del	que	no.	Fer	
memòria,	extraordinària	capacitat	
humana	de	recordar,	fer	presents	
les	coses	passades,	veure	on	ens	
trobàvem	a	principi	de	curs	i	on	
ens	trobam	ara.	Valorar	el	camí	fet.

Fent	una	ullada	enrere	sobre	el	
tema	que	ens	preocupa	més,	
la	nova	escola,	podem	afirmar,	
amb	tota	rotunditat,	que	estam	
exactament	com	estàvem	a	
principi	de	curs.	No	hem	avançat	
ni	una	passa,	ni	una	petita	passa.	
Per	no	haver-hi,	al	solar	no	hi	ha	
ni	l’espai	que	toca,	però,	a	més,	
no	s’hi	ha	col·locat,	encara,	la	
famosa	Primera	Pedra,	que	en	
diuen.	I	això	que	les	promeses	
de	la	Conselleria	d’Educació	i	de	
l’IBISEC	varen	ser	contundents	
i	varen	convèncer	molts	dels	
assistents	a	la	reunió	de	Can	
Gelabert,	el	novembre	passat.

(“Les obres començaran a final 
de gener” –l’Oracle parlà–  i 
tots “Ahhhh”. Tots? Tots no! 
Aquí els incrèduls de l’APIMA1, 
que diuen que no s’ho creuen.	

Com	són!	Mira	que	els	ho	estan	
dient	ben	clar...).

Feim	memòria?	On	érem	a	principi	
de	curs	i	on	som?	Idò	exactament	
al	mateix	lloc.	Progressió	en	la	
consecució	dels	objectius:	zero.	

I	no	és	que	volguem	donar	voltes	
i	més	voltes	al	mateix	tema.	No	
és	que	tenguem	fixació	ni	mania	
persecutòria.	És	simplement	
recordar,	per	avançar-se	al	que	
ens	espera	a	principi	del	proper	
curs.	El	problema	no	fa	més	que	
fer-se	gros.	Enguany,	dos	grups	
més	de	nins	i	nines	tampoc	no	
tendran	lloc	a	l’edifici	educatiu	
dit	escola,	ni	a	l’edifici	ni	als	
barracons.	N’hem	de	menester	
dos	més!	

I	l’any	vinent?	I	l’altre?	La	nostra	

APIMA	va	publicar	el	desembre,	
en	una	circular	repartida	a	
l’escola,	un	estudi	sobre	el	
creixement	demogràfic	del	poble.	
Allà	s’hi	deia	que	a	desembre	
de	2006,	el	nombre	d’habitants	
de	Binissalem	era	de	6.957	(376	
habitants	més	que	els	que	es	
preveia	a	l’estudi	per	al	2006	i	
111	més	que	els	prevists	per	a	
tot	el	2007).	El	nombre	d’alumnes	
matriculats	a	Educació	Infantil	i	
Primària	al	poble	(escola	pública	
i	concertada),	actualment,	és	de	
647	(48	més	dels	estimats	a	la	
previsió	feta	per	al	2006,	23	més	
que	la	previsió	per	a	tot	el	2007	i	
a	només	3	alumnes	de	la	previsió	
feta	per	a	tot	el	2008).

Als	manuals	se	sol	explicar	
sempre	que	la	Demografia	és	la	
ciència	que	serveix,	entre	altres	
coses,	per	preveure	i	planificar	les	
infraestructures	necessàries	per	
satisfer	les	necessitats	bàsiques	
d’una	població.	Una	de	dues,	o	
l’educació	no	és	considerada	una	
necessitat	bàsica	a	Binissalem	
per	les	institucions,	o	hauríem	
de	pensar,	potser,	en	contractar	
un	geògraf	especialitzat	en	
demografia?

1. S’ha de reconèixer aquí que al poble n’hi 

ha més d’un d’incrèdul, incrèduls però no 

desmemoriats.

“I no és que volguem 
donar voltes i més 

voltes al mateix tema. 
El problema no fa 

més que fer-se gros. 
Enguany, dos grups més 
de nins i nines tampoc 

no tendran lloc”

VENDA DE llibRES CURS 2007-2008

Infantil,	1r	i	2n	de	Primària	
Dia	8	de	setembre,	de	les	9.00	h.	a	les	16.00	h.	Als	baixos	del	
carrer	Llorenç	Villalonga	cantonada	amb	Anselm	Turmeda

Fons	de	llibres.	De	3r	a	6è	de	Primària
Dia	8	de	setembre,	de	les	9.00	h.	a	13.30	h.	A	l’escola.
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Pep Martí

Ara ha canviat tot 
Ara no ha canviat res

Som	optimistes.	
Ara	les	coses	
només	poden	
millorar.

Des	d’Esquerra-
Independents	
tenim	cada	
vegada	més	clar	

que	el	nou	equip	de	govern	del	PP	
no	sap	cap	on	ha	de	tirar.	
Aquests	darrers	quatre	anys	
d’oposició	el	PP	ha	descuidat	
la	seva	feina	dins	l’Ajuntament	
per	centrar-se	en	guanyar	
–i	fins	i	tot	comprar–	vots.	I	com	
era	previsible,	ara	no	saben	
com	comandar	l’Ajuntament.	
Aquest	és	el	preu	que	s’haurà	
de	pagar	–i	que	pagarem	
tots	els	binissalemers–	per	la	
irresponsabilitat	del	PP.

Com	era	d’esperar,	per	no	faltar	
a	la	tradició	del	PP,	el	primer	que	
ha	fet	el	nou	batle	és	assignar-se	
un	bon	sou.	És	còmic.	Recordau	

quan	ell	mateix	ho	criticava	
virulentament?
Ens	volen	prendre	el	pèl?	Primer	
ens	diuen	que	hi	ha	dificultats	
perquè	els	treballadors	cobrin	la	
nòmina	i	quan	els	suggerim	que	
cobri	25.000	euros	anuals	en	lloc	
de	36.000	euros,	resulta	que	per	
això	no	hi	ha	problemes...	Pensam	
que	cobrar	un	equivalent	de	14	
pagues	de	300.000	pessetes	
fins	que	millorin	les	finances	
municipals	és	raonable.	Ells	no.	Un	
dia	farem	una	taula	comparativa	
que	els	farà	empegueïr.

Ha	comptat,	clar,	amb	el	suport	
incondicional	del	PSOE.	També	
era	d’esperar.
Aquest	serà	el	tipus	de	coses	a	les	

que	ens	haurem	d’avesar	aquests	
quatre	anys.
El	PSOE	ens	acusa	de	“treure	
el	paraigües	abans	que	plogui”.	
D’això	es	tracta,	al	nostre	
entendre.	Ells,	en	canvi,	treuen	
el	paraigües	quan	ja	estam	
ben	xops.	La	pretesa	contenció	
urbanística	n’és	un	clar	exemple.

Com	deia,	més	o	menys,	el	
príncep	de	Salina,	“fa	falta	que	tot	
canviï	perquè	tot	segueixi	igual”	
o,	en	una	versió	més	mallorquina,	
“de	moliner	mudaràs,	però	de	
lladre	no	escaparàs”.	En	sentit	
figurat,	clar.	O	no.
Bon	estiu!

Josep Martí i Sastre
Regidor d’Esquerra-Independents

o p i n i ó
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Víctor Martí

Binissalemeres	
i	binissalemers.	
Ja	han	passat	
les	festes	de	
Sant	Jaume	i	
som	en	el	mes	
d’agost.	Crec	
que	ja	tenim	
ganes	d’agafar	

unes	merescudes	vacances	i	
abans	de	començar	a	jutjar	si	
s’ha	fet	tot	el	que	es	podia,	pens	
que	el	millor	que	podem	fer	és	
deixar	treballar	al	nou	equip	
de	govern	i	donar	un	marge	de	
confiança	deixant	els	cent	dies	
de	rigor	que	manen	les	bones	
pràctiques	polítiques.
Frenar	un	poc	el	ritme,	començar	
a	pensar	en	ses	Festes des 
Vermar	i	desitjar	a	tots	els	que	
tenen	vacances	a	l’estiu	que	les	
passin	el	millor	que	sàpiguen,	
i	a	qui	no	les	poden	gaudir	
ara,	que	pensin	que	les	millors	
són	les	que	queden.	Aquestes	
són	algunes	de	les	intencions	
i	desitjos	que	vull	transmetre	a	
través	d’aquestes	línies.
Bon	estiu	a	tots.			
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PSM: nova organització, noves feines
El Partit nomena els seus càrrecs interns

“Un tema que ens 
preocupa molt: la nova 
escola de primària. A 
la junta de portaveus 
estranyament aquest 

aspecte no s’ha tractat”

Joan	Lladó,	
secretari	general

Antoni	Pons,
secr.	organització

Toni	Amengual

Jaume	Pons

Tomeu Abrines

El	passat	dilluns,	
dia	2	de	juliol,	
vam	celebrar	
l’Assemblea	
General	de	
l’agrupació	
del	PSM	a	
Binissalem,	
per	renovar	els	

nostres	càrrecs	interns.	Així,	en	
joan lladó i Guasp	serà	el	nou	
secretari	general	de	l’agrupació	
i,	com	a	tal,	formarà	part	del	
Consell	de	Direcció	Política	del	
PSM,	el	màxim	òrgan	del	partit.	
Per	altra	banda,	n’Antoni Pons 
i Esteva	serà	el	nou	secretari	
d’organització,	en	substitució	de	
na	Catalina	Bibiloni.	Vull	aprofitar	
per	agrair	públicament	la	tasca	
que	n’Antonina Ferrà,	com	a	
portaveu	del	grup	municipal,	
i	na	Catalina bibiloni,	com	a	
secretària	d’organització,	han	fet	
durant	aquests	quatre	darrers	
anys.

En	aquesta	assemblea,	vam	
refermar	la	nostra	organització	en	
grups	de	treball.	Vaig	encarregar	
també	que	algunes	persones	es	
responsabilitzassin	d’alguns	temes	
importants.	En	Toni Amengual,	
en	Marget,	es	posarà	en	contacte	
amb	persones	amb	problemes	
de	mobilitat	per	fer	arribar	a	
l’Ajuntament	les	seves	demandes.	
En	jaume Pons i Esteva	ha	
començat	a	fer	feina	per	presentar	
amb	cara	i	ulls	una	de	les	nostres	
propostes	més	importants:	la	
instal·lació	d’un	parc	fotovoltaic.	
Si	hi	voleu	fer	qualque	aportació	

o	suggeriment	us	podeu	posar	en	
contacte	amb	qualsevol	persona	
de	l’agrupació	o	a	través	del	
correu	electrònic...

La preocupació immediata és 
la nova escola
Però	vull	acabar	aquest	escrit	
posant	damunt	la	taula	un	tema	
que	ens	preocupa	molt:	la	nova	
escola	de	primària.	Personalment,	
he	demanat	informació	de	paraula	
de	com	estava	aquest	tema.	A	
la	junta	de	portaveus	celebrada	
estranyament	aquest	aspecte	no	
s’ha	tractat.	Els	anteriors	equips	
de	govern	de	la	Conselleria	(del	
PP)	i	de	l’Ajuntament	(del	PSOE)	
van	prometre	que	les	obres	
començarien	pel	desembre-gener.	
Som	a	començaments	d’agost	i	
encara	no	sabem	res	més.	És	cert	
que	les	circumstàncies	polítiques	
han	canviat,	però	el	tema	és	tan	
urgent	que	cal	que	se’ns	informi	
adequadament.

o p i n i ó
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De l’estil del PP (part i)

“S’amaguen darrera l’oposició”

Diuen	les	regles	
no	escrites	de	la	
democràcia	que	
abans	dels	100	
dies	no	s’han	
de	criticar	fets	
concrets,	ja	que	
s’ha	de	donar	
temps	a	l’equip	

perquè	s’organitzi,	prepari	el	seu	
programa,	tengui	les	primeres	
preses	de	contacte,	etc.	Per	tant,	
aquest	escrit	no	va	en	el	sentit	de	
comentar	accions	o	fets	concrets,	
que	ja	n’hi	ha	de	criticables,	sinó	
de	l’esperit,	de	l’estil	de	totes	les	
accions	que	l’equip	de	govern	
del	PP	aplicarà,	i	no	crec	que	
m’equivoqui	de	massa,	durant	
aquests	anys	de	govern.

Primer.-	“Pilotes fora 1”,	és	a	
dir,	que	la culpa de tot lo que 
no pugui fer serà de	Ciutat	
perquè	no	dóna	els	doblers	que	
voldria	per	fer	les	inversions.	
Aquest	cantet	ja	el	sabem,	
s’hauran	d’inventar	altra	cosa	per	
convèncer-nos	de	que	no	poden	
fer	les	super-milionàries	inversions	
del	seu	super-programa.	Perquè	
jo,	per	enlloc	del	seu	programa	he	
vist	que	digui	que	tot	el	que	havien	
de	fer	ho	pagaria	el	Govern,	per	
tant	no	val	aquesta	excusa,	i	si	no,	
que	diguin	clarament	que	ens	han	
enganat	i	que	el	super-programa	
només	era	perquè	els	votassin.

Segon.-	“Pilotes fora 2”,	Aquest	
va	de	“estic en minoria, no 
puc fer el que vull”,	ja	ho	hem	
escoltat	per	dins	l’Ajuntament,	

no	han	passat	ni	dos	mesos	i	ja	
ho	fan	servir.	Però	no	ens	deixem	
enganyar,	el	PP	té	el	Batle,	pot	
governar	i	ha	de	governar,	el	que	
passa	és	que	darrera	la	seva	
ineficàcia	i	la	de	l’equip	de	govern	
per	saber	com	i	què	ha	de	fer,	
s’amaguen	darrera	l’oposició,	
una	oposició	que,	mira	per	on,	de	
moment	no	ha	posat	cap	emperò	
al	que	han	presentat.	Curiós	no,	
això	de	que	treguin	el	paraigua	
abans	de	ploure?

Tercer.-	“Pilotes fora 3”,	“Els 
regidors no estam per fer 
segons quin tipus de feina”,	
Aquesta	màxima	del	PP	és	tan	
certa	com	que	basta	veure	qui	
hi	ha	per	l’Ajuntament.	Només	el	
Batle.	Heu	vist	fent	feina	als	altres	
regidors	de	forma,	més	o	manco,	
habitual?,	és	clar	que	no.	Com	que	
no	tenen	temps	i	han	de	deixar	la	
seva	feina	particular	no	s’hi	poden	
dedicar.	Doncs,	perquè	es	varen	
presentar	a	la	llista?	La	feina	la	
farà	un	gerent?

Josep M. Pons

“La culpa de tot lo que 
no pugui fer serà de 

Ciutat perquè no dóna 
els doblers que voldria 
per fer les inversions. 

Aquest cantet ja el 
sabem, s’hauran 

d’inventar altra cosa 
convèncer-nos de que 
no poden fer les super-
milionàries inversions”

“Aquest va de “estic 
en minoria, no puc 

fer el que vull”, ja ho 
hem escoltat per dins 
l’Ajuntament. Però no 
ens deixem enganyar, 

el PP té el Batle, 
pot governar i ha de 

governar, el que passa 
és que amb la seva 

ineficàcia, s’amaguen 
darrera l’oposició”

o p i n i ó
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“Inici del curs escolar:
de forma consensuada 
amb les directives, les 
AMPA i la Conselleria, 

hem de cercar una 
solució satisfactòria per 

als nostres alumnes”

Primeres passes de Govern 
“Hem augmentat els efectius de la neteja”

Jeroni Salom

Benvolgudes	
Binissalemeres	i	
Binissalemers,

Des	del	passat	
16	de	juny	
vaig	assolir	la	
condició	de	Batle	
i	no	dubteu	de	

que	han	estat	moltes	les	hores	
passades	dins	l’Ajuntament	per	a	
conèixer,	de	primera	mà,	tot	el	dia	
a	dia,	projectes	pendents	i	futurs,	
multitud	de	reunions	i	visites,	
etc;	hores	segrestades	a	la	meva	
família	però	que	sabia	que	havia	
de	ser	així,	ja	que	el	càrrec	i	la	
responsabilitat	ho	demanen.

És	el	meu	criteri	dirigir-me	a	
Voltros,	en	aquesta	secció,	no	
per	fer	batalles	polítiques	sinó	
per	a	informar-vos	d’assumptes	
d’interès	general,	ja	que	
qualsevol	mitjà	de	comunicació	
és	interessant	per	complir	aquest	
objectiu	i	apropar	el	Consistori	a	
la	població.

FESTES DE SANT jAUME	
Ja	les	hem	passades.	Des	de	la	
regidoria	de	Festes	s’ha	intentat,	
en	la	mesura	de	les	disponibilitats	
pressupostàries,	que	hi	hagi	
actes	per	a	totes	les	edats,	
sobretot	per	al	jovent	i	per	als	més	
menuts;	dir	que	molts	d’actes	han	
comptat	amb	la	col·laboració	de	
persones	i	associacions	de	forma	
desinteressada;	a	totes	elles,	
gràcies.

FESTES DE SA VERMADA
El	proper	dia	28	d’agost	triam	
les	vermadores	i	vermadors	que	
representaran	el	poble	a	la	festa;	
des	d’aquí	vos	vull	animar	a	
participar,	de	nou,	en	aquestes	
festes	que	tots	estimam	tant,	un	
vertader	referent	en	la	nostra	
cultura	local	i	mallorquina.

MANTENiMENT i NETEjA
Es	tracta	d’un	dels	problemes	més	
greus	del	nostre	municipi;	ja	hem	
pres	les	primeres	decisions	per	
a	minimitzar	aquest	problema	de	
convivència.	Hem	augmentat	el	
número	d’efectius	que	s’hi	dedica,	
estam	iniciant	els	tràmits	per	a	
un	segon	Punt	Verd	i	per	anular	
el	problema	de	manca	de	neteja	
dins	el	polígon	industrial,	millora	
dels	punts	de	fora	vila,	una	nova	
campanya	de	conscienciació;	
seguirem	fent	feina.

ACCiDENTS A l’AUToPiSTA
Aquests	darrers	temps	han	estat	
numerosos	els	accidents	(amb	
pèrdua	de	vides)	ocorreguts	a	
l’autopista	d’Inca	provocats	per	
invasions	de	carril	i	manca	d’una	
mediana	per	a	evitar	els	xocs	
frontal	i	inesperats.	Els	Batles	
des	Raiguer	mos	hem	dirigit	a	les	
institucions,	insular	i	autonòmica,	
demanant	aquesta	mesura	de	

seguretat	i	que	eviti	aquest	drama	
humà	com	són	els	accidents.	
Molta	precaució,	per	favor.

iNiCi DEl CURS ESColAR
Un	altre	greu	problema	ocasionat	
per	les	deficients	infrastructures	
i	edificis	i	el	creixement	
desmesurat	de	població.	De	forma	
consensuada	amb	les	directives,	
les	AMPA	i	la	Conselleria,	hem	de	
cercar	una	solució	satisfactòria	
per	als	nostres	alumnes.
Ja	sabeu	que	em	podeu	trobar	a	
la	vostra	disposició	a	l’Ajuntament	
per	a	tractar	els	temes	que	
considereu	adients.	Una	salutació	
i	bon	estiu.

Jeroni Salom Munar
Batle de Binissalem		

o p i n i ó
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El	personatge	misteriós	
del	passat	número	

era	en	...

Joan Rotger

El nom del seu home comença per J

És menor de 35 anys

És rossa i baixeta

Creim que no deu tenir problemes de vista

Té una germana menor

salut:	Qualque	tècnica	de	
relaxament	et	pot	beneficiar.
amor:	Dóna	espai	a	la	teva	parella	
per	a	què	es	mogui.	No	l’angoixis.
petit	consell:	Protegeix	allò	que	és	
important	per	a	tu.

	
salut:	Últimament	tens	uns	ossos	
un	poc	fluixos	i	delicats.	Calç!
amor:	Ara	és	hora	d’entregar-te,	al	
100%,	a	la	parella.
petit	consell:	Comparteix	més	
temps	amb	els	teus	amics.

salut:	Dóna	llargues	passejades	a	
l’aire	lliure.
amor:	No	siguis	tant	llançat	dins	el	
terreny	íntim.	
petit	consell:	Els	teus	esforços	
duran	recompenses.

salut:	Hi	ha	petits	problemes	
d’insomni.	En	sortiràs!
amor:	No	te	facis	il·lusions	amb	
aquesta	persona	que	tu	ja	saps.
petit	consell:	Tracta	de	ser	més	
feliç	amb	el	que	fas.

salut:	No	te	posis	nerviós,	aviat	
tendràs	unes	vacances.
amor:	Veim	petites	discussions	en	
la	parella.	S’esfumaran!
petit	consell:	Tingues	molt	de	
valor.	Fes	les	coses	que	t’agraden.

salut:	No	malgastis	energia	fins	
passats	dos	mesos.
amor:	Posa	més	atenció	en	la	
parella.	T’ho	agrairà	molt!
petit	consell:	El	coneixement	
genera	responsabilitat.

salut:	Els	teus	dubtes	et	donen	
mal	de	cap.	Relaxa’t!
amor:	No	diguis	mentides	a	la	
dona.	Tard	o	prest	ho	sabrà	tot.	
petit	consell:	Comunica’t	amb	
qualitat	i	evitaràs	malintesos.

salut:	No	estaria	malament	anar	a	
la	dentista	de	tant	en	tant.
amor:	No	mengis	sempre	el	mateix	
plat.	Canviar	és	bo,	de	vegades.
petit	consell:	Mostra	el	teu	costat	
més	amistós	i	alegre.

salut:	Necessites	dormir	més	
hores.	Tens	molta	de	son.
amor:	Estigues	més	pendent	de	la	
dona.	La	tens	un	poc	abandonada.
petit	consell:	No	renunciïs	al	que	
més	t’agrada.	Endavant!

salut:	Crea’t	bons	hàbits	i	millorarà	
la	teva	salut.
amor:	Regala	un	bon	viatge	a	la	
teva	estimada	costella.
petit	consell:	No	pensis	en	allò	
viscut	sinó	en	el	que	queda	per	viure.

salut:	La	teva	salut	és	excel·lent.	
Segueix	el	teu	camí.
amor:	No	dubtis	de	la	teva	
estimada	perquè	és	bona	persona.
petit	consell:	Aprofita	les	
oportunitats	de	viatjar.

salut:	Petites	depressions	sense	
importància.	
amor:	Comparteix	més	activitats	
amb	la	parella.	T’ho	agrairà.
petit	consell:	Cuida	de	tu	mateix	i	
sigues	comprensiu	amb	els	altres.

o c i
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